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Důvodová zpráva: 
 
 Předkládáme zprávu o dění v kultuře a v cestovním ruchu na území města za 

uplynulý rok 2019. V této zprávě je popsána činnost všech tří příspěvkových organizací, 

které město zřizuje v oblasti kultury a kulturních služeb – Městské muzeum a galerie ve 

Svitavách, Městská knihovna ve Svitavách a Středisko kulturních služeb města Svitavy a 

organizační složky Městské informační centrum Svitavy v oblasti cestovního ruchu, která 

rovněž patří ke kulturnímu dění ve městě.  
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Činnost SKS 

 

Systém mládež a kultura 

 
V loňském roce navštívilo 24 školních hudebních a divadelních pořadů bezmála 2,5 tisíce 
mladých diváků v divadle Trám a ve Fabrice Svitavy. Dobrou spolupráci má SKS se speciálními 
školami a sdruženími pro tělesně a mentálně postižené. Tito klienti se pravidelně zúčastňují 
školních pořadů, které absolvují se slevou nebo zcela zdarma – Dětské centrum, Speciální 
mateřská škola, Speciální a praktická škola, Denní centrum Světlanka, Paprsek Velké 
Opatovice apod.  
  
Divadelní pořady pro školy v roce 2019: 
Leden 
Divadlo Matěje Kopeckého: Nápad myšky Terezky 
Pondělí 28. ledna v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
 
Únor 
Ateliér Divadlo a výchova JAMU Brno (Takové domácí divadlo) 
Čtvrtek 14. února v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
Březen 
Divadlo Drak: Medové královna 
Pondělí 11. března v 8:30 a 10:15 / Fabrika Svitavy 
 
Duben 
Divadlo Toy Machine: Pinocchio 
Pondělí 8. dubna v 10:15 / Divadlo Trám 
 
Loudadlo: Na kouzelném paloučku (Jů a Hele) 
Pondělí 29. dubna v 8:30 a 10:15/ Fabrika Svitavy 
 
Červen 
Fabrika Svitavy  
Divadelní představení dětských souborů – 48. Dětská scéna (7. – 13. června) 
 



 

 

Září 
Karlovarské hudební divadlo: Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla 
Pátek 27. září v 8:30 a 10:15 / Fabrika Svitavy 
Teatr Pavla Šmída: Zapomenutá pohádka 
Pondělí 30. září v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
Říjen 
CziDivadlo Praha: O princezně, Luciášovi a makových buchtách 
Čtvrtek 3. října v 10:15 / Fabrika Svitavy 
 
Divadlo Scéna Zlín: Dášenka, čili život štěněte 
Čtvrtek 24. října v 8:30 a 10:15 / Fabrika Svitavy 
 
 
Listopad 
Divadlo Toy Machine: Kocour v botách 
Pondělí 4. listopadu v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
Divadlo Drak: Bílý tesák  
Úterý 26. listopadu v 8:30 a 10: 30 / Fabrika Svitavy 
 
Prosinec 
Divadlo Toy Machine: Betlém 
Pondělí 2. prosince v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
Divadlo U staré herečky: Radujme se, veselme se! 
Pondělí 16. prosince v 8:30 a 10:15 / Divadlo Trám 
 
Výstavy: 
 
Veřejné prostory Fabriky zároveň slouží jako výstavní plochy: prezentace svitavských 
fotografů a výtvarníků, příležitostné výstavy (výročí souborů, škol, podniků, benefiční 
koncerty atd.) Výstavy také probíhají v prostorách kina Vesmír a divadla Trám. 
 
Výstavy 2019 – Fabrika Svitavy, divadlo Trám, areál kina Vesmír: 
 
10. výstava výtvarného oboru (ročníkové práce studentů gymnázia Svitavy pod vedením p. 

Bulvové) 
Jana in the World (cestovatelské fotografie) 
Petr Florián – Židovské hřbitovy (fotografie) 
Milan Vopálenský: Moje světy (fotografie) 
Lukáš Klingora: Dechem (fotografie) 
Charita Svitavy: Proměny 8 – výtvarná díla klientů centra Světlanka 
Miroslav Kočí: Mýma očima (fotografie) 
Martin Faltejsek: Domácí epos (fotografie) 
Obrazy Jindry Pevného (výtvarná díla) 
39. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2019 
GAMU Svitavy: Galerijní ateliér mladých umělců 
Výtvarný obor ZUŠ Svitavy (výtvarná díla) 



 

 

Kam až…Skupina 5+1 (fotografie) 
Výstava prací z výtvarných kroužků SVČ Tramtáryje Svitavy (výtvarná díla) 
Svitavské osmy (fotografie) 
Lesní klub pro děti Napísek (fotografie) 
Výstava z historie Dětské Scény (fotografie) 
Václav Jírů: Pocta osobnosti (fotografie) 
AMFO 2018 (fotografie) 
Lumír Sochorec: perly uloupené na cestách (fotografie) 
Michal Hykel – Vážky (fotografie) 
Cesty duše – psychiatrické oddělní Svitavy (výtvarná díla) 
Klára Smolíková / Vojtěch Šeda (výtvarná díla) 
Pracuji, bydlím, žiji (fotografie) 
Rub a líc Bhútánského štěstí (fotografie) 
Historie pěveckého sboru Svitaváček (fotografie) 
 
Do Kavárny v parku taktéž zapůjčujeme kliprámy velké i malé a pomáháme při instalaci 
výstav, stejně tak v Nadačním domě J. Plívy. 
 



 

 

 Zpráva o činnosti DŠ za rok 2019 

Sezóna Dramatické školičky začíná se školním rokem, takže v lednu 2019 byly soubory   

uprostřed práce. Kromě pravidelné činnosti zorganizovala v únoru Dramatická školička 
zájezd do divadla Drak v Hradci Králové na představení Bílý tesák – pro soubory Duhovky a 

Paramian. Zájezd byl spojen s výstavou a divadelní dílnou ve studiu Labyrint. Podobně 
soubory Vločky a Modroočky měly možnost zúčastnit se zájezdu do divadla Radost v Brně na 
představení Bylo nás pět. I tento zájezd byl spojený s exkurzí do zákulisí a výtvarných dílen a 

ateliérů. Pro novou přípravnou třídu jsme zorganizovali společné otevřené hodiny rodičů a 
dětí.   

Nejmladší třída Jahůdky pokračovala v práci s knihou Pavla Čecha Zahrada ve spolupráci 
s asistentkou Leou Zoicasovou- a později s Marcelou Coufalovou. Vločky tvarovaly inscenaci 

podle knihy Františka Skály Skutečný příběh Cílka a Lídy, který pojednaly jako sled střihů a 
klapek při natáčení filmu. Asistentkou Vloček byla Denisa Marková. Po její maturitě a 
odchodu na vysokou školu převzala asistenci Lea Zoicasová. Těsně před premiérou odešel 
z Vloček jeden člen souboru, a tak si cením toho, že to Vločky nevzdaly a práci dotáhly do 
úspěšné premiéry. (A to i přesto, že na premiéru zapomněla a nedostavila se jedna z hlavních 

představitelek). Modroočky si pro svoji práci zvolily knihu Ivy Procházkové Babička z vajíčka, 
a i přes odchod členky souboru těsně před premiérou se souboru podařilo práci úspěšně 
dokončit a inscenaci nazvanou „Fofruj, Aty“dovést k výslednému tvaru. Velmi si toho cením, 

protože děti zkoušení věnovaly mnoho času navíc. Duhovky procházely poslední dva roky 

složitým vnitřním procesem, spojeným s pubertálním věkem dětí.  Děti se nemohly shodnout 
na žádném textu či tématu, které by vyhovovalo všem. Nakonec si na začátku roku 2019 
v časové tísni zvolily k inscenování krátký text Jamie a upíři. Tato hororově vtipná hříčka 
odpovídala možnostem i naladění souboru, škoda jen, že těsně před premiérou na podzim 
2019 odešly dvě členky souboru a skupina znovu zůstala na holičkách. V počtu čtyř 
zbývajících dětí se představení nazvané „O co, Jamie?“ nedalo hrát. Duhovky se rozhodly 

v inscenaci nepokračovat a od října 2019 začít znovu od začátku s jiným textem. Obdivuji 

děti, že to nevzdaly a rozhodly se pokračovat. Zvolily si text Daisy Mrázkové Chlapec a dálka. 

Pro komorní složení souboru to byla dobrá volba. I vztahy ve skupině se pročistily a ustálily a 
soubor začal pracovat daleko soustředěněji a usilovněji než doposud.  

 Soubor Paramian je poměrně mladý soubor a za krátkou dobu svého trvání vytvořil dvě 
inscenace, které obě uspěly a postoupily na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská 
scéna ve Svitavách. V roce 2018 to bylo představení Štastný princ, v roce 2019 soubor 

zaznamenal úspěch s představením Na arše v šest. Je to představení, které mělo premiéru 
ještě v roce 2018, a na konci roku 2019 nás však již čekala derniéra – už proto, že Mikuláš 
během roku hodně vyrostl a nevlezl se do kufru. Zmínit chci zejména pracovitost a 
soudržnost souboru Paramian, který se v roce 2019 scházel jen jedenkrát za 14 dní. To je pro 

tak úspěšný soubor velký hendikep. Přesto si členové souboru našli čas i na další aktivity jako 
jsou hudební dílny s Karlem Šefrnou či recitace. Členky souboru Ráchel Kellerová a Pavlína 
Matoušková uspěly i v recitaci a   postoupily do krajského kola v Pardubicích, kde Pája získala 



 

 

diplom bez postupu a Ráchel diplom s postupem na Dětskou scénu ve Svitavách. Obě 
chválím za vzorný přístup k práci. (Podotýkám, že v uměleckých soutěžích se ustupuje od 

udělování pořadí dětí. Porota krajského kola může udělit jen omezený počet diplomů bez 
postupu a pouze dva diplomy s postupem, tyto vybrané děti pak reprezentují pardubický kraj 
na celostátní přehlídkách.) Abych nezapomněla na mladší recitátorky Dramatické školičky: do 
okresního kola v recitaci postoupily Amálie Vorlíčková a Magdalena Pavlíčková. Oběma 
dívkám gratuluji.   

Ale vraťme se s k souborům. Souboru Naopak se po odchodu Tomáše Mohra a Šimona 
Kellera na vysoké školy   rozhodl spojit síly se souborem Brambůrky. Vznikl nový soubor 
nazvaný Naopak a Ťuík.  Soubor pokračoval v rozpracované inscenaci z POSEDu 2018, 

věnované památce výtvarníka, muzikanta a herce Jindřicha Pevného. Se čtyřmi dalšími 
soubory z kraje (Dočasně Pevný spolek) a projektem nazvaným „S Jindrou“ se nesoutěžně 
zúčastnil krajské přehlídky Svitavský Fanda, odkud byl doporučen na celostátní přehlídku 
Šrámkův Písek a jako inspirace na Dětskou scénu. Nově si soubor Naopak a Ťuík zvolil jako 

předlohu text Umberta Eca – Generál a bomba. Za výtvarné spolupráce bývalého absolventa 

Dramatické školičky Jiřího Kašpárka práci dokončil a inscenaci pod názvem „aTom“ odehrál 

na Svitavském Fandovi a na Školičkovém Tramtadyjá. Na podzim 2019 odešli na vysoké školy 
Denisa Marková a Jan Šindelka, práci přerušila také Cecilie Nowáková a Jan Kander a soubor 
stál před novou volbou, co dál.  Pro komorní složení (Marcela Coufalová, Aneta Mrázková, 
Martin Pittner a Sarah Sleamanová) se soubor přejmenoval na „Naopak ani ŤU(í)K“ a 

k inscenování si zvolil divadelní hru Václava Havla Vernisáž.  
Zvláštní kapitolou jsou dva soubory bývalých absolventů i současných členů Dramatické 
školičky, které pracují samostatně a vystupují pod hlavičkou Dramatické školičky Svitavy. 
Prvním je soubor Jamka Drumka pod režií Martina Mohra, druhým je soubor Nové divadlo 

YESSS!!! pod vedením Matěje Nárožného. Členové obou souborů se prolínají a doplňují a 
jsem na jejich práci velmi hrdá. Nové divadlo YESSS!!! nastudovalo hru Václava Havla Zítra to 

spustíme a pod názvem Rašín na E4 ji odehrálo na krajských přehlídkách Svitavský Dýchánek 
a Svitavský Fanda. Zde získali cenu poroty za autorskou interpretaci textu Václava Havla a 

postup na Mladou scénu. NA Mladé scéně obdrželi cenu za invenční uchopení předlohy 
Václava Havla a doporučení na Jiráskův Hronov. (Z časových důvodů se ale Jiráskova Hronova 
neúčastnili). Soubor Jamka Drumka postoupil se hrou No time for losers na národní 

přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek a dále na národní přehlídku amatérského 
loutkářství Loutkářská Chrudim, kde získal cenu za inscenaci, dále cenu za nekompromisní 

jevištní gesto a cenu za herecký výkon pro Annu Stenzlovou. Včetně nominace a účasti na 
Jiráskově Hronově. Je to nebývalý úspěch pro začínající mladý divadelní soubor. Pro oba 
soubory. Proto navrhuji   ocenit soubory starostou města za skvělou reprezentaci Svitav. (viz. 
níže). Myslím, že dobrou práci je třeba ocenit, i když osobně mám k sebeprezentaci ostych a 

výhrady.  

Na konci června se každoročně koná Školičkové Tramtadyjá neboli závěrečné inscenace a 

ukázky práce všech tříd Dramatické školičky. V roce 2019 muselo být Tramtadyjá z vážných 
důvodů přeloženo z června na podzim roku 2019. (Několik dnů před konáním  Tramtadyjá 



 

 

měla Jana Mandlová úraz nohy). Děti se tak mohly vrátit k inscenacím až se čtvrtletní 
přestávkou, což v podstatě znamenalo začít v září 2019 zkoušet od začátku.  

Začátek nového školního roku 2019/2020 začal velmi hekticky. Již v srpnu 2019 odjeli 

nejstarší členové Dramatické školičky na soustředění do Svratouchu a v říjnu na soustředění 
do Hamrů u Svojanova. Kromě příprav Školičkového Tramtadyjá nás totiž čekaly oslavy 80. 
narozenin divadelníka, režiséra, muzikanta, herce a loutkáře Karla Šefrny a také přípravy 
oslav 30.výročí sametové revoluce, které se promítlo do POSEDU a jeho tematu : SVOBODA. 

Pro Karla Šefrnu nazkoušely nejstarší soubory příležitostné představení nazvané „Sudičky“. 

(Potkaly se v něm soubory Bubliny, Naopak i Brambůrky). Byl to krásný večer a Karlovi 
Šefrnovi tím skládáme svůj dík, uznání i obdiv – zejména k jeho neutuchající divadelní   a 

múzické energii. Nesmazatelně se zapsal do ducha Dramatické školičky. 

V říjnu proběhlo odložené Školičkové Tramtadyjá, na kterém jsme mohli vidět tyto inscenace 
Dramatické školičky: 
 Přípravná třída Jahůdky – ukázka z práce na knize Zahrada 

Vločky – inscenované filmování příběhu Skutečný příběh Cílka a Lídy 

Modroočky – inscenace Fofruj, Aty podle knihy Babička z vajíčka 

Duhovky – bohužel těsně před premiérou odvolaly představení O co, Jamie 

Paramian – na Tramtadyjá měl derniéru inscenace Na arše v šest 
Naopak a Ťuík – inscenace „aTom“ podle povídky U.Eca Generál a bomba 

 

Objevil se nový a nepříjemný fenomén: několik dětí odešlo z DŠ těsně před premiérou a 
zanechaly soubory uprostřed rozdělané celoroční práce. To se do této doby stávalo jen 
naprosto výjimečně – empatie, solidarita a spolupráce dětí jsou zásadními hodnotami  
 Dramatické školičky. Letos před Tramtadyjá jako by tyto hodnoty pro mnoho dětí přestaly 
platit. Netuším, jestli je tato událost jen shodou náhod či symptomem změny doby – a 
nezodpovědností dětí i rodičů.  
V listopadu 2019 probíhaly ve Svitavách oslavy 30. výročí sametové revoluce. Soubory Jamka 
Drumka a Nové divadlo YESSS!!! představily veřejnosti v rámci oslav své inscenace No time 

for losers a Rašín na E4. Listopadový POSED byl ve znamení tématu Svoboda. Nejstarší 
soubory Dramatické školičky (včetně bývalých absolventů – Bubliny, Naopak a Brambůrky) 
pro tuto příležitost připravily výstup nazvaný Hospoda u Sv.Obody. Samotná práce na tomto 
improvizovaném představení byla velmi zajímavá. Mladí herci v něm reflektovali své pojetí 
svobody i fakt, že se do svobody narodili a považují ji za něco přirozeného. Žijí v blahobytu a 
mají nepřeberné množství informací a možností, ale v tomto množství se často ztrácejí a 

těžko odlišují podstatné od nepodstatného. Přílišné informace a média rozmělňují realitu, 
která se stává jakousi pseudorealitou, ve které si možná ani nevšimneme, že jsme o svoji 
svobodu už vlastně přišli. Svoboda není něco jednou daného, svoboda je proces, ve kterém 

záleží na pozornosti a aktivitě každého z nás.  

Nechci zapomínat ani na tým MAC z řad členů a absolventů Dramatické školičky, kteří již 
několik let úspěšně organizují Malý abonentní cyklus v divadle Trám a Tyjátru. Jsem na ně 
velmi pyšná, protože dokázali promyšlenou organizací a dramaturgií večerů přitáhnout 



 

 

mladé lidi a vrstevníky do divadla. To bychom neměli přejít bez povšimnutí. Jsem si vědoma, 
že za mnohým stojí tvůrčí duch Matěje Nárožného a mladých lidí kolem něj. Uvidíme, zda se 
podaří MAC udržet, protože v roce 2020 budou maturovat a odcházet na vysoké školy 
nejmladší členové týmu MAC a bude chvíli trvat, než dorostou noví následovníci. Držím jim 
pěsti. 

Ze srdce také děkuji svým asistentkám v Dramatické školičce: Denise Markové, Marcele 

Coufalové a Lee Zoicasové. 

 

 

V roce 2019 navštěvovalo Dramatickou školičku 48 dětí v šesti věkových třídách   a dva 
samostatné divadelní soubory 

Třídy a soubory Dramatické školičky v roce 2019: 

Přípravná třída Jahůdky  6 - 7let 

Vločky    8-10 let 

Modroočky    10–14 let 

Duhovky    14-15 let 

Paramian    14-16 let 

Naopak a Ťuík   17-19 let 

samostatné mladé soubory:  Nové divadlo YESSS!!!  

Jamka Drumka 

 



 

 

Rozvrhy Dramatické školičky 

Pondělí 
14,00-15,30 Vločky  

15,30-17,00  recitace       7-10 let 

17,00-19,00 Naopak a Ťuík     16-19 let 

 

Úterý 

14,30-16,00  Modroočky                10-12let 

16,00-18,00  Paramian 1x za 14 dní      13-15let 

16,00-19,00 recitace 

 

Středa 

14,15-15,45 nová přípravka Jahůdky    6-7 let 

16,15 -18,00 recitace a individuální hodiny 

 

Čtvrtek 

14,00-16,00  recitace a individuální hodiny  

16,00- 17,30  Duhovky     12-14 let 

 

 Pátek- neděle 

Příležitostné zkoušky: 
 -soubor Yesss!  pod vedením Matěje Nárožného  
-soubor Jamka Drumka pod vedením Martina Mohra 

           

 

 

Absolventi Dramatické školičky 2019 

1. cyklus:   Ráchel Kellerová (2010-2019) – 10 let v DŠ 

2. cyklus:  maturanti: Denisa Marková  2012-2019- 7 let v DŠ 

        Jan Šindelka  (2005-2019) 15 let  v DŠ!!! 

 

 



 

 

Inscenace Dramatické školičky 2019- celkem 33 vystoupení 

 

91. S Jindrou         Dočasně Pevný spolek 

Z Dramatické školičky hrají:Marcela Coufalová, Cecilie Nowáková, Denisa Marková, Aneta 
Mrázková, Sarah Sleamanová, Jan Šindelka, Martin Pittner, Jan Kander 

Dočasně Pevný spolek vznikl při příležitosti POSEDU 2018 věnovaného vzpomínce na 
výtvarníka, divadelníka a muzikanta Jindřich Pevného. 
Slovo o hře: S Jindrou 

Divadelní obrazy a písně inspirované malbami Jindřicha Pevného. 
1. Soubor Naopak a Ťuík Dramatická školička Svitavy – dva obrazy beze slov 

2. Hana Voříšková-Choceň – Balada o modré panně a plachém zobáku 

3. Soubor Mízou do dřeva – Hradec Králové - „Kdyby se ztratili…“ 

4. Céčko Svitavy – písně 

Vystoupení: 

- Svitavský Fanda – inspirativní program 7.4.2019     1x 

- Národní přehlídka experimentujícího divadla – Šrámkův Písek květen 2019  
          1x 

- Inspirativní program – národní přehlídka Dětská scéna Svitavy červen 2019  
          1x 

 
 
 
92. Pavel Čech – Zahrada           přípravná třída Jahůdky 
- Podle stejnojmenné knihy Pavla Čecha – ukázka práce 
Tramtadyjá – 13.10.2019         1x 
 
93.Skutečný příběh Cílka a Lídy       Vločky 
Podle stejnojmenné knihy Františka Skály 
Scénář, scéna a režie: Jana Mandlová a soubor 
Hrají:Adam Keller, Vítek Zelinka, Amálie Vorlíčková, Magdalena Ingrová, Madlen Sofie 
Bucháčová, Jindřiška Poláková, Stela Strachoňová( Na premiéru zapomněla a nedostavila se 
klapka Laura Elen Hájková. Zvládli jsme to kupodivu i bez ní) 
Tramtadyjá – 13.10.2019         1x 
 
 
 
 
94.Fofruj, Aty                  Modroočky 
Podle knihy Ivy Procházkové Babička z vajíčka 
Scénář, loutky a režie: Jana Mandlová 
Hrají: Adam Janko, Agáta Sehnalová, Viktorie Waltová, Bela Kováříková, Nikola Vladíková, 
Natálka Korčáková, Ela Šmejcová (těsně před premiérou odešla Tereza Motyčková – místo ní 



 

 

hrály nové členky souboru Šárka Pohorská a Adéla Troboková, v listopadu odešla i Šárka 
Pohorská). 
Tramtadyjá – 13.10.2019         1x 
 
95. O co, Jamie?         Duhovky 
Podle knihy Jacquese Briana Sedm strašidelných příběhů – povídka Jamie a upíři 
 Scénář a režie: Jana Mandlová a soubor 
scéna: soubor 
Hrají: Ondřej Havlíček, Karolína Konopáčová, Marina Čuhelová, Šárka Herbrichová (+Barbora 
Havlíčková, Agáta Štrajtová) 
Představení dokončeno, ale těsně před premiérou v říjnu 2019 odešly dvě členky souboru a 
nebylo možné inscenaci hrát. Od listopadu 2019 začal početně oslabený soubor pracovat 
s novým textem: Daisy Mrázkové – Chlapec a dálka 
 
96. aTom         Naopak a Ťuík 
Podle knihy Umberta Eca – Tři příběhy – Generál a bomba 
Scénář: soubor a JM 
Výtvarno: Jiří Kašpárek 
Hrají: Sarah Sleamanová, Cecilie Nováková, Martin Pittner, Marcela Coufalová, Denisa 
Marková, Aneta Mrázková, Jan Šindelka, Jan Kander 
 

- Vystoupení na Svitavském Dýchánku –    duben 2019  1x 
- Tramtadyjá – 13.10.2019 –        1x 

 
 
 
Na arše v šest            Paramian 
Podle stejnojmenné knihy Ulrike Hube  
Hrají: 
Ráchel Kellerová, Anna Ingrová, |Pavlína Matoušková, Mikuláš Ingr, Tadeáš Sedláček 
režie: Jana Mandlová 
Scéna: soubor a Pavel Ingr 
Hudba: Ráchel Kellerová a Anna Ingrová 
 
vystoupení v roce 2019: 
leden 2019- vystoupení pro veřejnost v Trámu  1x 
duben2019 – Svitavský Dýchánek    1x 
červen 2019- účast na Dětské scéně ve Svitavách   2x 
září 2019 – farní stodola Svitavy    1x    
říjen 2019- Tramtadyjá – derniéra    1x 
 
98.Rašín na E4           Nové divadlo Yesss!!! 

Podle hry Václava Havla – Zítra to spustíme 
Vedoucí – Matěj Nárožný 
Hudba: Tomáš Mohr 
Scénář, výprava, režie: soubor 



 

 

Hrají: Marcela COUFALOVÁ, Šimon KELLER, Denisa MARKOVÁ, Tomáš MOHR, Aneta 
MRÁZKOVÁ, Matěj NÁROŽNÝ, Barbora SAMUELOVÁ, Sarah SLEAMANOVÁ, Anna STENZLOVÁ, 
Vojtěch ŠVIHEL 

vystoupení: 

Zbytov 28.3.         1x 

Svitavský Fanda         1x 

Svitavský Dýchánek         1x 

Mladá scéna červen 2019 – cena za inscenaci a doporučení na Jiráskův Hronov 2x 

školní představení Trám 24.9.2019-       2x 

divadlo Trám – oslava 30.výroří sametová revoluce 15.11.-     1x 

 

99.No time for losers       soubor Jamka Drumka 
Rok 2019 
Režie: Martin Mohr 
Hrají: Anna Stenzlová, Matěj Nárožný, Tomáš Mohr 
 
Účast na krajských přehlídkách Svitavský Fanda a Svitavský Dýchánek 2019 2x 
Národní přehlídka experimentujícícho divadla Šrámkův Písek  2x 
Národní přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim 2x 
- cena za inscenaci a doporučení na Jiráskův Hronov 
cena za nekompromisní jevištní gesto v inscenaci No time for losers 
cena za herecký výkon Anně Stenzlové 
Festival Jiráskův Hronov 2019     3x 
Přelet nad loutkářským hnízdem2019 *2.11.2019   1x 
divadlo Trám – oslavy 30.výročí sametové revoluce   1x 
 
 
Recenze: Palotspokult aneb řádný hněv a samá rvačka-  

Inscenace nesoucí název No Time For Losers, příznačný pro odkazování se mladých tvůrců na mnohé 

vrtochy v kulturním a politickém aspektu občanského života, se s hravou dravostí zakusuje do 

živého a nutí diváky se zamyslet se nad současným společenským děním. 

Podpůrné dějové vlákno, vyprávějící o udílení tzv. „univerzální ceny“ a nebezpečenstvích 

potkávajících její laureáty, protkává inscenaci jinak složenou z přehršle zkratkovitých výstupů. 
Všechny obrazy jsou však úderné, mrazivě přesné a scénicky často inovativní. Za vyzdvihnutí jistě 
stojí zvracející plechovka rajčat, symbolizující váženého pana profesora a reakce na ni 

jako „Povolte si víčko a sundejte etiketu, pane profesore.“ 

Inscenátoři se dotýkají závažných témat jako oprese novinářské svobody či manipulace grantových 
řízení a veřejných zakázek, ale i na první pohled úsměvných témat – například zaprodání 

národního pokladu Krtečka do Číny či neschopnost rozlišit gender zlatých toalet, na kterých se vše 
odehrává. 

Ač se nejednalo o výsostně loutkovou inscenaci, její význam byl na tomto festivalu nedocenitelný. 
Ukázalo se, že tvůrci, pocházející převážně z Ateliéru výchovy a divadla brněnské JAMU, nespadají 

do spektra divadelních vzbouřenců snažících se šokovat formou, ale chtějí i obsahem přivést 
diváka k jakémusi kulturně-politickému prozření – a to se jim daří! 



 

 

Věra Halamásková, 4. 11. 2019 recenze – Přelet nad loutkářským hnízdem) 

 
 
Školičkové Tramtadyjá z 19.6.2019 přeloženo kvůli úrazu Jany M.na 13.10.2019 
Přípravná třída Jahůdky – ukázka z práce na knize Zahrada 

Vločky – inscenované filmování příběhu Skutečný příběh Cílka a Lídy 

Modroočky – inscenace Fofruj, Aty podle knihy Babička z vajíčka 

Duhovky – bohužel těsně před premiérou odvolaly představení O co, Jamie 

Paramian – na Tramtadyjá měl derniéru inscenace Na arše v šest 
Naopak a Ťuík – inscenace „aTom“ podle povídky U.Eca Generál a bomba 

 
 
 
97. Sudičky –                          spolek Svratouch? 
7.9.2019 Trám- oslava 80. Narozenin Karla Šefrny (Sudičky +  navíc Matěj a Marcelka) 
Hrají: Tomáš Mohr, Vojta Švihel, Sarah Sleamanová,Deny Marková, Anet Mrázková,Anna 
Stenzlová, Jan Šindelka, Matěj Nárožný, Marcela Coufalová 
 
 
 
98. Hospoda u svatého Obody                          soubor Svratouch či Naopak a spol. 
 
23.11.2019- POSED – téma Svoboda 
- vystoupení v rámci POSEDU na Téma Svoboda 
Autorsky zpracované téma v mírně řízené improvizaci 
Hrají: Matěj Nárožný, Anna Stenzlová, Jan Šindelka, Sarah Sleamanová, Tomáš Mohr,Martin 
Pittner, Pavel Grmela, Anet Mrázková, Deny Marková 
 

 

Příští rok nás čeká jubilejní 100. inscenace Dramatické školičky. Nechme se překvapit. 
 

Jana Mandlová  

 
 



 

 

Jazykové kurzy 

 
 Ve Fabrice pořádáme jazykové kurzy. Ve školním roce 2019 navštěvovalo 2 kurzy 
anglického jazyka 19 respondentů. Kurzy jsou rozděleny na mírně pokročilé a pokročilé. 
Každý kurz obsahuje 30 vyučovacích dvouhodin jedenkrát týdně.  
 
Přehled kurzů a vyučujících:  
Anglický jazyk mírně pokročilí – Zuzana Velflová 
Anglický jazyk středně pokročilí – Michal Kadlec 
 
 

Kurzy tance a společenské výchovy  
 Od září do prosince 2019 jsme pořádali ve Fabrice tradiční Kurz tance a společenské 
výchovy. Jedná se o 13 lekcí po 3 hodinách, včetně dvou prodloužených, kurzu stolování  
a věnečku. Kurzu se zúčastnilo celkem 53 párů studentů ze Svitav a okolí. 
 Během října a listopadu probíhal také Kurz tance pro taneční páry – začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé. S tanečními lektory, vedoucími Tanečního klubu Style, manželi 
Pokornými: 5 lekcí pro 23 začátečnických a 23 mírně pokročilých párů. A s tanečními lektory 
z TK Orel Telnice Janem Herodkem a jeho partnerkou z klubu: 2 lekcí pro 10 pokročilých 
tanečních párů. Kurzy měly výborné ohlasy a nadprůměrnou návštěvnost, velkou chválu 
sklidili taneční lektoři. Přáním kurzistů je, aby se na parketu setkávali jak pravidelně na 
tanečních kurzech, tak i na jarních příležitostných tanečních večerech. 
 

Filmová představení v kině Vesmír a Letní kino v Parku Jana Palacha  

 Kino Vesmír hrálo pravidelně každý den od 19,30 hodin – do června 2010.  Kino hraje 
pravidelně dětská představení o víkendech a představení pro školy všech stupňů. 
 Od září 2010 – vzhledem k poklesu diváků a dlouhodobé statistice, která ukázala, ve 
kterých dnech kino navštěvuje nejméně diváků, omezili jsme hrací dny na úterý až sobotu. 
Je-li atraktivní titul, hrajeme i celý týden. 
 V roce 2019 se uskutečnilo celkem 392 filmových představení pro veřejnost. Kino 
navštívilo celkem 16 436 diváků. To činí průměrnou návštěvnost 42 diváků na jedno filmové 
představení. 
 V kině Vesmír hrajeme pravidelně dvakrát měsíčně odpolední představení pro 
svitavský Klub seniorů, Kardio klub Svitavy, Klub českých turistů Svitavy a Svaz postižených 
civilizačními chorobami. Kino hraje pravidelně pro mateřské, základní a střední školy a pro 
školní družiny. 
 
Letní kino v Parku Jana Palacha: 
V roce 2018 jsme pořídili nový projektor pro potřeby letního kina. V kině Vesmír jsme 

instalovali 3D technologii a instalovali nové plátno s 3D parametry. Původní plátno z kina 
Vesmír jsme použili pro letní kino. Zakoupili jsme novou zvukovou aparaturu pro potřeby 
letního kina. Město Svitavy pořídilo 30 nových lehátek pro návštěvníky letního kina. 

V roce 2019 jsme pořídili novou pojízdnou promítací kabinu – jako přívěs ze osobní auto – 
mobilní – do parku, na náměstí atd. 

 



 

 

V roce 2019 hrálo letní kino třikrát týdně od července do konce srpna:  
Letní kino ve Svitavách 2019: 
14.6. Bohemian Rhapsody 
21.6. LOVEní 
1.7. Čertí brko 
3.7. Black Panthers 
5.7. Zlatý podraz 
8.7. Coco 
10.7. První člověk 
12.7. Skleněný pokoj 
15.7. Úžasňákovi 
17.7. Avengers: Infiniti War 
19.7. Toman 
22.7. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema 
24.7. Favoritka 
26.7. Léto s kovbojem 
29.7. Hotel Transylvánie 3 
31.7. Venom 
2.8. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
5.8. Grinch 
7.8. Colette 
9.8. Po čem muži touží 
12.8. Jak vycvičit draka 3 
14.8. Jurský svět: Zánik říše 
16.8. Trabantem tam a zase zpátky 
19.8. Spider Man: Paralelní světy 
21.8. Jan Palach 
23.8. Úsměvy smutných mužů 
 
Zvláštní představení v kině Vesmír v roce 2019: 
24.1. Schindlerův seznam – uvedení filmu 25 let od české předpremiéry filmu v našem kině 

Vesmír, spolu s výstavou k oné předpremiéře v roce 1994 
23.2. Král Lear – záznam divadelního představení z Londýna 
27.2. Zkáza Dejvického divadla – všechny díly televizního seriálu najednou v české 

předpremiéře 
22.6. Svitavská klapka – festival studentských filmů 
25.6. Audience – záznam divadelního představení z Londýna 
26.9. Jiří Suchý: Lehce s životem se prát – dokument + písně Semaforu a povídání Richarda 

Pogody 
 
 



 

 

Divadelní abonentní cyklus 

Představení Divadelního abonmá probíhají vždy ve dvou cyklech:  
JARO a PODZIM/ZIMA. Představení se pořádají ve Fabrice Svitavy. 
Uvádím všechna abonentní divadla v roce 2019 i první divadlo v roce 2020: 
 
DAC 2018/2019 
 
15. ledna 2019: Divadlo Šumperk 
E.Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC 
 
DAC Jaro 2019 
 
 
14. dubna: Divadlo Josefa Kajetána Tyla (Plzeň) 
Stephen Sondheim / Hugh Wheeler: 
SWEENEY TODD – ĎÁBELSKÝ LAZEBNÍK Z FLEET STREET 
 
23. dubna: Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) 
Jaroslav Žák, Hana Burešová: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 
 
20. května: Divadlo Na Jezerce (Praha) 
Zdeněk Jirotka: SATURNIN 
 
17. června: Divadlo Járy Cimrmana (Praha) 
Cimrman / Smoljak / Svěrák: ZÁSKOK 
 
Počet prodaných abonentek na divadelní cyklus Jaro 2019 byl: 384 ks 
 
 
DAC podzim 2019 / zima 2020 

 
 
21. října: Divadelní spolek Kašpar (Praha) 
Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO 
 
4. listopadu: Divadlo Kalich (Praha) 
Tennessee Williams: BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR 
 
3. prosince: Divadlo Komedie (Praha) 
Niccolò Machiavelli: VLADAŘ 
 
16. ledna 2020: Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) 
Alois Mrštík, Vilém Mrštík: MARYŠA 
 
Počet prodaných abonentek na divadelní cyklus  
Podzim / Zima 2019–20 byl: 373 ks 
 
 



 

 

 
V roce 2020 - sezóna jaro 2020 plánujeme: 
 
10. března: Městské divadlo Mladá Boleslav 
Jeffrey Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ 
 
21. dubna: Studio Ypsilon (Praha) 
Arnošt Goldflam: VRATKÁ PRKNA 
 
13. května: Divadlo Verze (Praha) 
Romain Garry, David Prachař: ŽIVOT S KRAJTOU 
 
18. června: Divadlo Járy Cimrmana (Praha) 
Cimrman / Smoljak / Svěrák: ČESKÉ NEBE 
 

Kruh přátel hudby 

Koncerty vážné hudby probíhají v Ottendorferově domě, ve Fabrice Svitavy  
a divadle Trám. Občas pořádáme koncerty ve svitavských kostelech. Sezóna  
začíná v září a končí v květnu. 
 
V roce 2019 se ve Svitavách uskutečnily tyto koncerty: 
 
3. 1. 2019 v 19:00 hodin / Ottendorferův dům  
 
Moravské klavírní trio – Novoroční koncert  
 
 
12. 2. 2019 v 19:00 hodin / Ottendorferův dům  
 
Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená 
nezávratně stoupá.  
 
19. 3. 2019 v 19:00 hodin / Fabrika  
 
Pražský komorní balet 
  
 
4. 4. 2019 v 19:00hodin / Trám  
 
Vladislav Bláha, kytara & Zuzana Lapčíková, cimbál  
 
30. 4. 2019 v 19 hodin / Fabrika  
 
Kristína Fialová, viola a  Jitka Čechová, klavír 
22. 5. 2019  v 19 hodin / Fabrika  
 
Litomyšlský symfonický orchestr 
1. 9. 2019 v 19 hodin / Kostel sv. Jiljí 



 

 

 
Nela Skarková – soprán, Vojtěch Poštulka – baryton 
4. 10. 2019 v 19 hodin / Fabrika 
 
Štefan Margita a Moravské klavírní trio 
 
13. 11. 2019 v 19 hodin / Ottendorferův dům 
 
Dopisy Olze 
 
5. 12. 2019 v 19 hodin  / Ottendorferův dům 
 
Linha Singers 
 

Pořady pro děti v divadle Trám 

Od září do května vždy v jednu neděli pořádáme pro děti divadelní představení v divadle 
Trám. Pohádky zde hrají profesionální i poloprofesionální soubory. Průměrná návštěvnost na 
jedno představení je 45 diváků.  Pohádky se hrají v Trámu a v létě v Parku Jana Palacha. 
 
Pohádkové neděle v roce 2019: 
13.1. - Na arše v šest – soubor dramatické školičky Svitavy 
27.1. – Divadlo M. Kopeckého Praha: Povídání o sluníčku 
10.2. – Divadlo B: Otesánek 
24.2. – Divadlo Bořivoj Praha: O červené Karkulce 
3.3. – Divadelní soubor E.Vojana Brněnec – Technická pohádka (Jak si postavit auto) – repríza 
proběhla ve Fabrice Svitavy 
10.3. – Divadlo Kufr Brno – Tančíček Aduši a Dáši 
24.3. – Divadlo U staré herečky – Mauglí 
5.5. – Divadlo Buchty a loutky: Kocour v botách 
12.5. – JAMU Brno: Pocahontas 
29.9. – Teatr Pavla Šmída: Zapomenutá pohádka 
20.10. – Anička a letadýlko: Frutti di mare 
3.11. – Divadlo Toy Machine: Kocour v botách 
24.11. – Loutky bez hranic: Nedopečený koláček 
1.12. – Divadlo Toy Machine: Betlém 
15.12. – Divadlo U staré herečky – Radujme se, Veselme se! 
 

Koncerty, divadla, přednášky a další pořady 

 V roce 2019 jsme uspořádali mnoho koncertů rockové, folkové, klasické a populární 
hudby ve Fabrice Svitavy, Ottendorferově domě, klubu Tyjátr, na náměstí, v parku atd. 
Účinkující: Moravské klavírní trio, Michal Prokopa a Framus Five, Trdlo, Trombenik, Jiří 
Kolbaba, Tomáš Sýkora, Tomík na cestách, Pavel Fuchs – Expedice Safari, Mirka Miškechová, 
Vladivojna La Chia 4Trio, Vintage Wine, Pražský komorní balet, Midi Lidi, Hello Marcel, 
Prague Cello Quartet, Dan Přibáň – Trabantem napříč kontinenty, DS Šembera – Tři 
mušketýři, Jožka Černý, Zdeněk Izer, Petra Janů, Radůza, Divadlo Josefa Kajetána Tyla – 
Sweeney Todd, Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl, Divadlo Petra Bezruče – Škola základ 



 

 

života, Epydemye, Kristina Fialová a Jitka Čechová, Rudy Linka, Karel Plíhal, Lokálka, festival 
Hřebečský slunovrat ( Jelen, BSP, Sto zvířat, Pekař, Oops, Cookies, Martin Hrdinka, Mňága a 
Žďorp, Ozzy Osbourne revival), Divadlo Járy Cimrmana – Záskok, Pivní slavnosti (Olga 
Lounová, Benjamings Clan, Circus Brothers, Kopjam, The Kredenc, Sabrage), Kolegium 
litomyšlských filharmoniků, Eliška Lüftnerová, Petr Lüftner, Slza, S.U.E., Malý lidový soubor 
MLS Plzeň, schodiště, The Plastic People Of The Universe – New Generation, Hradišťan, 
Pavlína Jíšová, Pokáč, Jaroslav Hutka, DO Astra Svitavy, The Dozing Brothers, Cimbálová 
muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem, Točkolotoč, Richard Pogoda a 
vzpomínkový večer na Divadlo Semafor, divadlo De Facto Mimo, Schodiště, Dominik Zezula, 
Marta Kovářová, Hradišťan, Ladislav Zibura, Jaromír Nohavica, Mirka Novak a Ivan Audes 
Trio, Oceán, The People, Linha Singers, Petr Chalupiánský – Vietnam.. 
a další 
 
Plánujeme v roce 2020:  
Poopeek roadshow – Představení bookingové platformy pro kapely a pořadatele, 
Veronika Wildová a Divoko, Malina Brothers, Eliška Lüftnerová (hudební host  
Sportovce roku), Znouzectnost, Slávek Janoušek a kapela, Pražský komorní balet,  
Klec (koncert v rámci Měsíce holocaustu), Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó,  
Studio Ypsilon, Jana Klusoňová, Kollárovci, Vladimír Mišík a Etc., Miroslav Kemel Trio, Pavla 
Boučková, SBB – Svitavský bigband, Divadlo Verze – Můj život s krajtou, divadelní 
představení Lordi, Pokáč, O5 a Radeček, Jazzový orchestr ZUŠ, Divadlo Járy Cimrmana – 
České nebe, Tamala, David Stypka, Movebreakers, Medvěd 009, Luboš Pospíšil a 5P, 
Cimbálová muzika Grossianka, DO Choceňačka, Pavel Čadek, Eliška Kotlínová, René Souček, 
MiRage, Xindl X, Kamelot, Jablkoň, Do Větru, Martina Trchová Trio, Illaria Graziano a 
Francesco Forni, PS Dalibor, DS Kašpar – Mrzák Inishmaanský, Vanda a Standa, Tomáš Kočko, 
Marek Jelínek – Koloběžkou po Asii, Ladislav Zibura, Marek Slobodník, Wohnout, Nezmaři, 
Jakub Smolík, Slovenský národní folklórní balet Lučnica, XIII. Století, Výsměch, Václav Neckář 
a Bacily, Janko Kulich a Kolegium...a další 
 
 

Podpora amatérů  
SKS zřizuje a podporuje tyto soubory: 
Všechny dechové orchestry ve Svitavách, dětské pěvecké sbory, PS Dalibor, divadlo Céčko, 
divadelní spolek Zaklep, Docela Malé divadlo, kapely: Točkolotoč, Do větru, The Dozing 
Brothers, Moka Band, Last Prezence, Stopangin,a další…, ochotnický spolek ZAKLEP, filmové 
a fotografické kluby, výtvarníky a další. 
 
Od roku 2008 zkoušely hudební skupiny v prostorách v budově, která patří Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkoprávních na ulici Marie Kudeříkové 3. Úřad pronajal SKS 
volné prostory jako zkušebny pro amatérské kapely. SKS hradilo náklady spojené s elektřinou 
a pomáhá souborům se zapůjčením nástrojů a zvukové aparatury, s propagací, technickým 
zabezpečením vystoupení i jinak. Kapely hradily formou nájmu část nákladů  
na energie. 
V roce 2014 došlo k církevní restituci budovy na ulici Marušky Kudeříkové 3 a kapely  
se přemístily od 1. srpna 2014 do objektu na ulici Průmyslová 2. Zde se kapely podílí částečně 
na nájmu, který SKS hradí soukromému vlastníku objektu – firmě Svitavská spol. s.r.o. 
 
Přehled amatérských kapel a souborů: 



 

 

Kapely – Do větru, Rostislav Foret, MY, Sněžná slepota, Točkolotoč, Kowalski, Last Prezence, 
Stopangin, The Dozing Brothers, Suchá dáseň, Pavla Boučková, Z Band, Generace, DevyB and 
Marx on Mars, Dan Temňák, Moka band, Pekaros, SBB – Svitavský Bigband.  Svitavské kapely 
vystupují v alternativním klubu Tyjátr, na náměstí Míru, v parku Jana Palacha 
a pravidelně účinkují na tradiční prosincové akci Vánoční bigbít.  
 
Dechové orchestry – Svitavská dvanáctka, Astra Svitavy, Dětský dechový orchestr ZUŠ 
Svitavy: Svitavská dvanáctka slavila v roce 2013 slavnostním koncertem 30 let od založení 
kapely! Svitavské dechové orchestry pořádají pravidelně vždy jednou za měsíc ve Fabrice 
pořady Na muzice ve Fabrice – od října do dubna. V létě hrají na promenádních koncertech 
v Parku Jana Palacha a pořádají spolu se Střediskem kulturních služeb Slavnost dechových 
hudeb den před Poutí ke svatému Jiljí na náměstí Míru. V roce 2019 to byl 26. ročník.  
 
Pěvecké sbory: 
Pěvecké sdružení Dalibor. Dalibor pořádá každým rokem ve Fabrice ples  
a Vánoční koncerty. 
Pěvecký sbor Svitavánek 
Dětský pěvecký sbor Svitaváček 
Pěvecký sbor Červánek 
Pěvecké sbory pravidelně vystupují během celého roku a pořádají vždy jednou za dva roky 
Festival amatérských pěveckých sborů: FAPS. V roce 2020 pořádáme již 14. ročník!  
 
Divadelní soubory 
Docela malé divadlo Svitavy (divadlo DOMA), Dramatická školička Svitavy, Zaklep, Céčko 
 
Mažoretky při ZŠ Lačnov 
 
Dechové orchestry – Svitavská dvanáctka, Astra Svitavy, Dětský dechový orchestr ZUŠ 
Svitavy. Svitavské dechové orchestry pořádají pravidelně vždy jednou za měsíc ve Fabrice 
pořady Na muzice ve Fabrice – od října do dubna. V létě hrají na promenádních koncertech 
v Parku Jana Palacha a pořádají spolu se Střediskem kulturních služeb Slavnost dechových 
hudeb den před Poutí ke svatému Jiljí na náměstí Míru. V roce 2019 to byl 27. ročník.  
Country taneční klub Modrá růže zkouší ve Fabrice pravidelně od září 2011.   
Fotoklub Svitavy se pravidelně schází ve Fabrice Svitavy  
Klub filatelistů Svitavy se nepravidelně schází ve Fabrice Svitavy od ledna 2013    
Filmaři mladé seskupení se formuje na gymnáziu a bývalí absolventi školy pořádají již pátým 
rokem vždy v Tyjátru a nově i v kině Vesmír festival Svitavská klapka.  
 
V Trámu zkouší všechny divadelní soubory včetně Dramatické školičky. 
Pěvecké sbory využívají dle potřeby koncertní sál Ottendorferova domu a sál Fabriky Svitavy.  
 

DOcela MAlé divadlo Svitavy (při SKS ve Svitavách)  
 
Vedoucí souboru: PaedDr. Radomila Oblouková  
DOcela MAlé divadlo (DOMA) – studentský divadelní soubor, který vznikl v roce 1994 při 

Gymnáziu ve Svitavách, od roku 2006 je zřizovatelem divadla Středisko kulturních služeb 
Svitavy. Soubor DOMA je svitavský divadelní soubor, který dlouhodobě (25 let) 
„vychovává“ děti i studenty a současně funguje na bázi dětského a studentského divadla. 



 

 

 Divadlo DOMA - 28 členů (do června r. 2019) ve věku 12–29 let, ve 2.  pololetí 2019 členů 
18.  Děti pracují ve skupinách, ty se scházejí odděleně, nebo při společných projektech 
současně, a to 1x až 3x týdně (v divadle Trám, v Nadačním domě J. Plívy, v 
Ottendorferově domě nebo v literární učebně gymnázia); každá skupina má vlastní 
program a realizuje konkrétní divadelní představení. Společně pak členové divadla DOMA 
připravují program k regionálním kulturním akcím: např. Hledání hvězdy Davidovy, Noc v 
muzeu, vánoční představení pro děti základních škol či Speciální školy ve Svitavách a 
organizačně pomáhají se zajišťováním všech pořadů divadla DOMA.  

Od roku 2011 soubor DOMA hraje svá představení i v esperantu. 
 

Program divadla DOMA 
 
1. Soubor dětí ve věku 13–15 let 
- Scénická příprava divadelní hry Hrátky s čertem, realizace představení  
   (upravená verze dramatické báchorky, scénář R. Oblouková) 
- Příprava divadelní scény, kostýmů, hereckých i hudebních výstupů 
- „Výuka“ budoucích moderátorů (jevištní mluva, kontakt s diváky, příprava výstupů, práce 

s texty) 
2. Soubor studentů a absolventů gymnázia, 16–30 let 
    (leden–červen 2019) 
- Příprava scénáře knihy Terryho Pratchetta Maškaráda (scénář R. Oblouková a soubor) 
- Fantaskní a realistické prvky scénáře 
- Hudební a taneční složky scénáře 
- Převedení scénáře do jevištní podoby – nedokončeno (zdravotní důvody, studium 

v zahraničí) 
- B. Němcová: Tři přadleny (scénář: J. Kopřiva, E. Doláková, M. Pittner) 
- Naše irská rodina – příprava divadelního scénáře 
 
3. Spolupráce se svitavským Klubem esperantistů i Českým esperantským svazem 
- Spolupráce s režisérem P. Kaščákem 
- Filmový scénář – natáčení a dabing 
 
 
    



 

 

   Společné projekty souborů DOMA 
 
Noc v muzeu 2019  
Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny – 31. 5. 2019 (20:00, 22:00) 

Komentovaná prohlídka Ottendorferovy knihovny – děti i dospělí se vrátili v čase do 
května roku 1969; atmosféra byla spojena s činem Jana Palacha, hrdým vzdorem i 
přizpůsobením se (propojeno se svitavskými„příběhy“). Noční prohlídka knihovny byla 
doplněna dramatickou báchorkou Hrátky s čerty a pohádkou Tři přadleny; happening 
končil orientálním tancem, ochutnávkou čaje a tajuplnou cestou podzemím. (asi 300 
diváků) 

Studentský divadelní maratón 2019 - 26. 6. 2019                                                               Soubor DOMA a 
studenti gymnázia: Hrátky s čertem, Tři přadleny, Dívčí válka (F. R. Čech), Cesta na severní pól, České 
nebe (Divadlo J. Cimrmana  - upravený scénář) 

Představení pro ZŠ Sokolovská - 27.6. 2019   Hrátky s čertem (J. Drda), Tři přadleny (B. Němcová) 

Pohádkové Vánoce   12.12. 2019 - divadlo Trám (představení pro děti Speciální školy ve Svitavách a 
žáky ZŠ) Program: koledy, orientální tance, vánoční zvyky, pohádka – Hrátky s čertem                                      

Webové stránky divadla DOMA: www.divadlodoma.g6.cz 

Zpracovala: PaeDr. Radmila Oblouková 

 

http://www.divadlodoma.g6.cz/


 

 

Hudební kavárna – Malá scéna SKS 

 
V roce 2005 jsme rozšířili kulturní nabídku o pravidelné hudební večery v kinokavárně 
Galaxie. Vždy dva pátky v měsíci zde od února 2005 probíhaly koncerty a improvizace všech 
možných hudebních žánrů: jazz, blues, folk a další. Představovali se zde muzikanti nejen ze 
Svitav, nejen z České republiky, ale z celého světa... 
Probíhaly zde jam sessiony i řádné koncerty. 
Od února 2007 probíhal v kinokavárně pravidelný cyklus koncertů Jazz do regionů. 
V roce 2009 jsme jazzové koncerty přestěhovali z kinokavárny do Fabriky. Hraje se ve velkém 
sále se stolovou úpravou při svíčkách, což prospělo muzice a zvýšila se návštěvnost koncertů. 
Od října 2011 – vznikem alternativního klubu Tyjátr – se pořádá část koncertů zde.  Větší 
rockové i jiné koncerty pořádáme nadále ve Fabrice. 
Od prosince 2012 jsme všechny jazzové a jiné menšinové hudební žánry přestěhovali do 
Tyjátru. 
– koncerty jsme nazvali Malá hudební scéna SKS (Externí koncerty SKS) 
 
Program Hudební kavárny v roce 2019 (externí koncerty SKS):  
17. 1.   Trdlo 
21. 2.   Cestovatelská přednáška Pavla Fuchse o Africe 
23. 2.   S.U.E. (koncert po slavnostní premiéře filmu Planeta Česko) 
9. 3.     Vladivojna  a Trio 
17. 3.   Irský večírek s kapelou Vintage Wine 
23. 3.   Hello Marcel a MIDI LIDI 
17. 4.   Pražská jidiš kapela (Koncert v rámci akce Hledání hvězdy Davidovy) 
27. 4.   Oblastní kolo Porty 
27. 4.   Epydemye 
9. 5.     Rudy Linka One Man Show 
17. 10. Marta Kovářová a Dominik Zezula 
18. 10. Schodiště 
5. 11.   Pavlína Jíšová 
8. 11.  Pavel Čadek a Pokáč 
29. 11.Oceán 
 
Externí koncert SKS v klubu Tyjátr dávají prostor menšinovým žánrům, profesionálním  
i amatérským muzikantům! 
 
 



 

 

Alternativní klub Tyjátr 

Nový klub se otevřel na místě bývalé kinokavárny Galaxie – byla v provozu od roku 1990 do 
června 2011. Nový prostor se opticky zvětšil, získal moderní tvář – kombinací černé  
a červené barvy na zdech. Původní pásy světel se opět staly pásy filmovými a připomněly 
další z možností klubu promítání filmů. Přesazený bar se přiblížil návštěvníkům. 
Klub byl otevřen 1. října 2011. Program: kapely, besedy, setkání, improvizace, hudební 
pořady, filmový klub. Otevřený prostor pro alternativní kulturu přístupný všem. Právě takový 
by nový klub ve Svitavách měl být. Navazuje na dobré skutky, které jsme konali v bývalé 
kinokavárně Galaxie. Akce škol, dobrovolníků, charity atd. – to vše se zde koná bez 
požadavků na pronájem.  
SKS zde pořádá koncerty i další akce na své náklady. V roce 2019 jsme zde uspořádali již 
poosmé oblastní kolo Porty. Dramaturgie klubu je svobodná. Klub nabízí prostor pro nejširší 
kulturní a společenské aktivity ve městě – koncerty místních kapel, besedy přednášky, 
promítání amatérských filmů, recitace… 
 
 

Rozpočet SKS v roce 2019 

 
Schválený rozpočet na rok 2019 byl během roku upraven rozpočtovými opatřeními o 

celkovou částku 1 604 tis. Kč z těchto zdrojů:      
1. Ministerstvo kultury ČR 
 
- dotace na Krajské postupové přehlídky Svitavský Fanda, Svitavský 
  dýchánek a Amatérský film 65 tis. Kč 
- dotace na POSED 20 tis. Kč 
celkem 85 tis. Kč 
 
2. Pardubický kraj 
- dotace na Krajské postupové přehlídky Pardubického kraje 53 tis. Kč 
- dotace na Dětskou scénu 75 tis. Kč 
- dotace na Portu 10 tis. Kč 
- dotace na POSED 15 tis. Kč 
- dotace na Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie 20 tis. Kč 
- dotace na Prázdniny v Parku 15 tis. Kč 
- dotace na vydání knihy K. Šefrna Ostrovy splněných přání 30 tis. Kč  
celkem 218 tis. Kč 
 
3. Ostatní ÚSC 
Město Moravská Třebová 
- dotace na Hřebečský slunovrat 290 tis. Kč 
Obec Kamenná Horka 
- dotace na Hřebečský slunovrat 40 tis. Kč 
celkem 330 tis. Kč 
 
 
4. Ostatní 



 

 

 
Mikroregion Svitavsko 
- dotace na Hřebečský slunovrat 10 tis. Kč 
Mikroregion Moravskotřebovsko 
- dotace na Hřebečský slunovrat 10 tis. Kč 
sponzorské dary 34 tis. Kč 
 
celkem 54 tis. Kč 
 
5. Zřizovatel 
příspěvek na opravu střechy 917 tis. Kč 
 
Úprava rozpočtu celkem 1 604 tis. Kč 
Celkové výnosy za rok 2019 včetně příspěvku od MÚ Svitavy činí 28 176 558,13 Kč, což činí 

118,3 % ročního rozpočtu. Vlastní výnosy činí 9 581 811,61Kč, jsou splněny na 176,98 %.  
 
Celkové náklady za rok 2019 činí 28 176 558,13 Kč, jsou vyčerpány na 118,3 %.  
Překročení plánovaných nákladů v oblasti poskytování služeb – půjčovné, městská kultura, 

svitavské letní slavnosti je kompenzováno vyššími výnosy v této oblasti. 
Překročení nákladů v položce opravy a udržování je způsobeno nutností opravy havárie 

střechy na Fabrice. 
 
V hlavní činnosti vznikla ztráta -175 628,11 Kč, v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 

175 628,11 Kč.  Hospodářský výsledek za rok 2019 je 0 Kč.  
 
Příspěvek od MěÚ Svitavy na rok 2019  byl  schválen  ve výši  15 267 tis. Kč,  z toho  na  

provoz 13 623 tis. Kč a na odpisy 1 644 tis. Kč. Během roku byl upraven o částku 1 604 tis. 
Kč. Objem prostředků na platy byl schválen ve výši 6 085 tis. Kč. Přepočtený evidenční 
počet pracovníků byl 20,13. 

V oblasti investic byly schváleny tyto akce: pořízení klimatizace pro prostory TV studia, 
pořízení skříňového stánku pro letní kino, pořízení myčky nádobí do kuchyně restaurace 
Fabriky, realizace opravy dvora v areálu kina a provedení instalace osvětlení výstavních 
prostor chodby v 2 NP Fabriky. 

Byl proveden odvod z fondu investic zřizovateli ve výši 1 000 000 Kč. 
 
 
 



 

 

Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin 

 
8. prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou 

následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. 
 Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi. 

Protéká jim řeka Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší v Evropě.  V současné době 
zde žije asi 13 000obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází z 12. století. 
V polovině 18. století byl Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro 
víru. 

Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho 
evangelíků ze Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města 
Strzelin dodnes žijí jejich potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdi! 
Přetrvávají dávno založené vazby, na které nyní svitavští a strzelinští navazují! Proto 
přichází náš projekt. Projekt, který představí místní amatérskou kulturu obou měst. 

Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. 
Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké sbory, žáci základních uměleckých škol, 
dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách 
a Strzelině. Setkávání a společná vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou 
zemí. Součástí projektu je i materiální vybavení – zakoupili jsme nový klavír do Fabriky, 
nakoupili jsme nové košile a notové stojany pro naše dechové soubory. Přátelé ze 
Strzelina pořídili nové hudební nástroje, stejnokroje a notové stojany pro jejich orchestr. 

Tak jsme prožili dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského 
města Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od nás, což jsou dvě hodiny autem. Byla to 
setkávání radostná a vzájemně obohacující! 

 
V roce 2019 proběhlo toto společné závěrečné setkání: 
neděle 20.ledna od 15 hodin ve Fabrice Svitavy: 
 
Setkání u klavíru – společný koncert žáků a učitelů uměleckých škol ze Strzelina a Svitav. Poté 

raut a posezení s polskými přáteli a rozloučení s dvěma léty prožitými při vzájemných 
výměnách. 

 
 Projekt Oživení historie měst Svitavy a Strzelin má svoji udržitelnost. Trvá pět let a během ní 

dochází k jedné vzájemné kulturní výměně: jednou ve Svitavách a jednou ve Strzelině. 
Časově to je vždy od 10.září jednoho roku do 10.září roku následujícího. 

V roce 2020 došlo k prvnímu setkání: žáci a učitelé svitavské ZUŠ vystoupili 29.ledna na 
Novoročním koncertu v kulturním domě ve Strzelině. 

 
 



 

 

Vydání knihy Karel Šefrna 80 Ostrovy splněných přání 
 

Středisko kulturních služeb města Svitavy vydalo v září 2019 vzpomínkovou knihu jedné 
z největších osobností současného amatérského divadla u nás. Karel Šefrna je autor, režisér, 
dramaturg, herec, hudební skladatel, muzikant, zpěvák, výtvarník, autor divadelních scén, 
loutek a vůbec všeho, co se amatérského divadla týká. Za svůj život získal nespočet cen se 
svým souborem Céčko ze Svitav na národních přehlídkách Loutkářská Chrudim, Jiráskův 
Hronov a jinde. Reprezentoval Českou republiku v cizině: Maroko, Rusko, Francie, 
Portugalsko, Německo, Rakousko, Slovensko i jinde. Je historicky první nositel Ceny Ministra 
kultury ČR v oboru amatérské kultury. Cenu získal v roce 2001. 
Knihu Karel Šefrna: Ostrovy splněných přání aneb Život jde dál rediguje Saša Gregar a jde o 
vzpomínkovou knihu Karla Šefrny, především na jeho divadelní život. Soubor Céčko ze Svitav 
oslaví v roce 2020 padesát let své existence! Kniha je chronologicky seřazena, plná fotografií 
a je doplněná o odbornou esej o Karlu Šefrnovi z pera Luďka Richtera. 
Kniha je velmi cenným svědectvím o Karlu Šefrnovi, loutkářské souboru Céčko ze Svitav a 
etapě dlouhé padesát let v historii českého amatérského divadla. Je cenným svědectvím své 
doby. 
K vydání této knihy přispívají: 
Město Svitavy 

Sdružení pro město Svitavy 

Ministerstvo kultury České republiky 

Národní informační a poradenské středisko ARTAMA Praha 

Volné sdružení východočeských divadelníků 

 
Kniha vznikla ve svitavském DTP a vydává ji Středisko kulturních služeb města Svitavy. 
Kniha vyšla 7.září u příležitosti osmdesátých narozenin Karla Šefrny. Zároveň navrhuji Karla 
Šefrnu na Osobnost Pardubického kraje za rok 2019. 
 
Myslím, že kniha Karel Šefrna: Ostrovy splněných přání aneb Život jde dál je velmi významný 
počin v oblasti amatérského divadla a české kultury vůbec.  
 



 

 

Zaměstnanci SKS 

 
Přepočtený stav zaměstnanců SKS k 31. prosinci 2019 je 21. Fyzický stav činí 23 
zaměstnanců. Z toho jsou 2 osoby plně invalidní. Všichni zaměstnanci zajišťují provoz obou 
budov, které obhospodařujeme a zdárný průběh veškerých kulturních programů a skutků, 
které konáme; a to nejenom ve Fabrice, kině Vesmír, divadle Trám, Ottendorferově domě, 
na Zahradě muzea, ale i na náměstí Míru, v Parku Jana Palacha, v kostelech, a i jinde ve 
městě Svitavy. 
 
 



 

 

SKS – Správce Fabriky a areálu kina Vesmír Svitavy 

 
SKS je správcem Fabriky Svitavy a Areálu kina Vesmír. 
Důležitá změna v pronájmech v historii Fabriky Svitavy nastala 1. září 2013, kdy prostory 
restaurace byly pronajaty Střední integrované škole Moravská Třebová – obor kuchař, číšník. 
Od toho okamžiku se také výrazně zvedla úroveň nabízených služeb v restauraci!  
Oba bary vedle sálu byly odděleny od restaurace a mají svého nájemce. Také zde se zvedla 
úroveň služeb. 
 
Smlouvy SKS ve Fabrice Svitavy: 
Smlouvy o podnájmu: restaurace Fabrika Střední integrovaná škola, bary: SilentMark 
s Research a Development s. r. o., Krajská hospodářská komora, Martin Vondráček (nájemce 
Antikvariátu), Petr Horák (studio COMVISION CMS), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
ČR, T-Mobile – vysílač na střeše Fabriky, Mateřské centrum Krůček, Středisko sociálních 
služeb Salvia 
Smlouvy o výpůjčce: Městská knihovna ve Svitavách, LAXUS občanské sdružení 
Smlouvy o výpůjčce nevýlučné: Fotoklub Svitavy, Višva Nirmala Dharma, Svaz postižených 
civilizačními chorobami, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Církev bratrská, Klub českých 
turistů, Společnost pro lidi s mentálním postižením, Univerzita třetího věku, Bonanza 
Vendolí, SKP – CENTRUM Pardubice, Kardio klub Svitavy, Klub filatelistů Svitavy    
Ve Fabrice Svitavy sídlí Klub seniorů Svitavy.  
SKS pronajímá prostory Fabriky na plesy, lékařské semináře, vzdělávací kurzy, školení, 
přednášky, společenská setkání, kongresy, školní akademie, vystoupení žáků ZUŠ, komerční 
akce: veletrhy, prezentace, koncerty atd.  
Prostory Fabriky pravidelně využívají všechny neziskové organizace a spolky soustředěné ve 
Fabrice: učebny i velký sál. 
 
Aktivity na velkém sále Fabriky, které nepořádá SKS: 
 
Leden 
Krajský přebor základních a středních škol družstev šachu  
Burza zaměstnavatelů 
Ekonomický seminář 
ZUŠ vystoupení 
Zdravá výživa pro každého 
 
Únor 
Svitavský slavík 
Domov na rozcestí – ples 
Vystoupení ZUŠ 
Klub seniorů masopustní posezení  
Senior bez nehod 
Partička 
MC Krůček akce 
Sportovec roku města Svitavy 
 



 

 

Březen 
Marbo – dětské divadlo 
Koncert Lenky Filipové  
MC Krůček – BAZÁREK 
Koncert skupiny Kollárovci 
Dan Přibáň – Trabantem napříč kontinenty  
Hitpoint 
členská schůze seniorů 
členská schůze kardioklub  
 
Duben 
Divadelní centrum Zlín 
členská schůze SPCCH 
Představení pro školy – Michaela Dolinová 
Kouzelná školka 
Screamers 
 
Květen 
zápis do MŠ 
Scarlett  
Oslava dne matek – senioři  
Krajský přebor rapidu šachu 
Vandráci 
Hana Zagorová 
ZUŠ – Večer Tance 
 
Červen 
Akademie Sokolovská 
ZUŠ – Zakončení školního roku 
ZŠ Riegrova – ukončení školního roku  
 
Srpen 
Hitpoint 
 
Září 
Slavnostní zahájení SOU Svitavy 
Dva nahatý chlapi 
Velké lásky v malém hotelu 
MC Krůček – Bazárek  
Sběratelská burza všech oborů  
 
Říjen 
Koncert kapely SYxtet 
Veletrh sociálních služeb 
Klub seniorů – svátek 
Burza škol  
Salvia – školení osobních asistentů 
MC Krůček – Helloween 
Jak motivovat děti v dnešní době blahobytu – Marián Jelínek 



 

 

Screamers 
 
Listopad 
Veselá Trojka 
Havelka 
Šachový turnaj 
Půlnoční vlak Michala Tučného tour 2019  
ZUŠ – představení  
Dětské hudebně-divadelní představení Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky  
Ekonomický seminář 
Klub seniorů – členská schůze 
Klub seniorů – akce  
Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy 
Vánoční večírek firmy Qanto  
 
 
Prosinec 
MC Krůček – mikulášská nadílka  
Těšíme se na Ježíška -p. Petržela  
Vánoce ve Svitavách – ZUŠ 
Klub kardioklub – členská schůze  
Salvia – Vánoční setkání seniorů a osaměle žijících  
divadlo Abraka muzika  
Šachový turnaj 
Vánoční Bigbít  
Mateřská škola Větrná – Pěvecký sbor Svitaváček 
Městský úřad – vánoční večírek 
Vánoční zpívání - T.G.M. Svitavy 
 
 



 

 

V prostorách Fabriky Svitavy probíhá plesová sezóna. 
 
Přehled plesové sezóny 2019: 
 
12. 1.  2019 - Ples volejbalistů 
18. 1.  2019 - ples OA Svitavy 
19. 1.  2019 - Zálesácký ples 
25. 1.  2019 - Ples SOU Svitavy 
1. 2.    2019 - Ples SZŠ Svitavy 
15. 2.  2019 - Gymnázium Svitavy 
16. 2.  2019 - Ples Qanto 
22. 2.  2019 - Ples Gymnázium Svitavy 
23. 2.  2019 - Ples Dalibor 
1. 3.    2019 – Svitavský ples 
 
Veřejné prostory Fabriky zároveň slouží jako výstavní plochy: prezentace svitavských 
fotografů a výtvarníků, příležitostné výstavy (výročí souborů, škol, podniků, benefiční 
koncerty atd.) Výstavy také probíhají v prostorách divadla Trám a v kině Vesmír. 
 
Pronajímáme i prostory kina Vesmír: 
 
18.1. Přednáška Dr. Kolečkář 
10.2. pohádka Čertí brko – pro Charitu Svitavy poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 
25.3. Unicredit Bank – pohádka pro zaměstnance 
9.5. Planeta Země 
30.5. Seminář pro starosty Pardubického kraje 
25.11. Svět kolem nás 
1.12. Schäffler – pohádka pro děti zaměstnanců – Mikuláš 
7.12. Westrock – pohádka pro děti zaměstnanců – Mikuláš 
 
 



 

 

Investice, opravy, údržba a rekonstrukce budov ve správě SKS 

 
Klimatizace TV studia ve Fabrice                    52 708 Kč 
Skříňový stánek na letní kino               243 120 Kč 
Myčka nádobí   v restauraci Fabrika               79 996 Kč 
Osvětlení výstavních ploch chodby ve Fabrice        64 168 Kč 
Oprava dvora kina                                    683 601 Kč 
Oprava havárie střechy ve Fabrice                 1 191 197 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kalendář pořadů SKS leden 2019 – prosinec 2019 

 

LEDEN 

3.   MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – NOVOROČNÍ KONCERT 

13. NA ARŠE V ŠEST – SOUBOR PARAMIAN (Dramatická školička) 

14. MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE 

15. DIVADLO ŠUMPERK: E.Y. Harburg, F. Saidy, B. Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC 

17. TRDLO (folk-folklor z Pardubic) 

18. Koncert kapel MARKET + support: Entropie 

20. SVITAVSKO-STRZELINSKÝ FABRICKÝ KLAVÍR 

24. Schindlerův seznam po pětadvaceti letech ve Svitavách! 

24. TROMBENIK 

27. NA MUZICE VE FABRICE ANEB TANČÍME S SDECHOVKOU 

27. DIVADLO M. KOPECKÉHO (PRAHA): 

31. JIŘÍ KOLBABA: SEDM DIVŮ ISLANDU 

 

ÚNOR 

18. Tuktukem z Bangkoku domů s Tomíkem na cestách 

19. TOMÁŠ SÝKORA – SONGS AND OLD FORMS 

21. EXPEDICE SAFARI aneb Úsměv je klíčem od Afriky. 

25. SPORTOVEC ROKU 

 

BŘEZEN 

 

2. IX. VEČER MAC 

    DF JAMU (Brno): Dcery Marie Terezie a kapela Bert & Friends 

3. TECHNICKÁ POHÁDKA ANEB JAK SI POSTAVIT AUTO 

9. TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY – JARO 2019 

9. VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO 

10. TANČÍČEK ADUŠI A DÁŠI (Divadlo Kufr Brno) 

16. TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY – JARO 2019 



 

 

16. IRSKÝ VEČÍREK S KAPELOU VINTAGE WINE 

19. PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET 

23. MIDI LIDI + HELLO MARCEL 

24. MAUGLÍ (Divadlo U staré herečky – Hradec Králové) 

25. TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY 

26. DS ŠEMBERA – TŘI MUŠKETÝŘI 

28. JOŽKA ČERNÝ & CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRACIA 

30. TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY – JARO 2019 

31. NA MUZICE VE FABRICE ANEB TANČÍME S DECHOVKOU 

 

DUBEN  

2. ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE 

4. VLADISLAV BLÁHA, kytara & ZUZANA LAPČÍKOVÁ, cimbál 

5. - 6. SVITAVSKÝ FANDA 

11. RADŮZA 

12. - 13. 4. SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 

14. DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA (Plzeň) Stephen Sondheim / Hugh       

     Wheeler: SWEENEY TODD – ĎÁBELSKÝ LAZEBNÍK Z FLEET STREET 

17. BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL & NĚŽNÁ NOC 

18. PETRA JANŮ & AMSTERDAM - "Jedeme dál" 

23. DIVADLO PETRA BEZRUČE (Ostrava):  

      Jaroslav Žák, Hana Burešová: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 

26. ČESKÝ VIDEOSALON 2019 

27. OBLASTNÍ KOLO PORTY 

27. EPYDEMYE 

28. KOUZELNÁ ŠKOLKA SLAVÍ 20 LET! - MICHAL K SNÍDANI 

30. KRISTINA FIALOVÁ, viola a JITKA ČECHOVÁ, klavír 

 

KVĚTEN 

4. MAC – Malý abonentní cyklus – Divadlo Buchty a loutky (Praha) a kapela Unotrio 

    A kapela Šoulet (Praha) 

9. RUDY LINKA – ONE MAN SHOW: OSLAVA 

18. 16. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY 



 

 

 

20. DIVADLO NA JEZERCE (Praha) - Zdeněk Jirotka: SATURNIN 

22. JAROSLAV SVĚCENÝ & VÁCLAV MÁCHA 

25. DEN RODODENDRONŮ A VOŘÍŠKIÁDA 

27. VELKÝ MÁJOVÝ KONCERT 

31. KAREL PLÍHAL – Recitál 

 

ČERVEN  

7. - 13. DĚTSKÁ SCÉNA 2019 

48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48. celostátní přehlídka dětských recitátorů 

15. HŘEBEČSKÝ SLUNOVRAT 2019 

8. ročník jednodenního festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Oops, 

Mňága a Žďorp, Cookies, Sto zvířat, Honza Křížek a skupina, BSP, Ozzy Osbourne Revival 

Praha, Jelen, Martin Hrdinka 

17. DIVADLO JÁRY CIMRMANA: Cimrman / Smoljak / Svěrák: ZÁSKOK 

23. PROMENÁDNÍ KONCERT - D. O. ASTRA SVITAVY 

 

ČERVENEC  

7. PROMENÁDNÍ KONCERT: JARDA GANG SVITAVY 

13. PIVNÍ SLAVNOSTI A VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL 

The Kredenc (Creedence Clearwater Revival), Dirty Way, Kopjam, Sabrage, Benjaming´s Clan, 

Olga Lounová a kapela, Circus Brothers 

14. POHÁDKY V PARKU: JAN BÍLEK: O PRINCI BAJAJOVI / KAŠPÁRKOVO KRÁLOVSTVÍ 

21. PROMENÁDNÍ KONCERT: DECHOVÁ HUDBA SADOVANKA (OTROKOVICE) 

28. POHÁDKA V PARKU: DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY – O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH 

KŮZLÁTKÁCH 

 

SRPEN  

4. PROMENÁDNÍ KONCERT: DECHOVÁ HUDBA CHOCEŇAČKA 

10.PÍSNIČKÁŘI V PARKU – Petr Lüftner, Mirka Miškechová a Eliška Lüftnerová  

11. POHÁDKY V PARKU: ALE-NA, CESTOVNÍ HUDEBNÍ DIVADLO ALENY KUBÍNOVÉ 

18. PROMENÁDNÍ KONCERT: DECHOVÝ ORCHESTR SVITAVSKÁ DVANÁCTKA 

25. POHÁDKY V PARKU: DŘEVĚNÉ DIVADLA JANA HRUBCE 



 

 

26. FRAPPÉ (Brno) Koncert v rámci akce Týden otevřených ateliérů 

28. ALFASRNEC (Brno) Koncert v rámci akce Týden otevřených ateliérů 

30. SLZA + Svitavy Ukulele Ensemble 

 

ZÁŘÍ 

1. POUŤ KE SVATÉMU JILJÍ 

    Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaný 

    životu ve Svitavách v 16. století. 

    Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem 

     Plzeňský MLS – Malý lidový soubor 

1. Nela Skarková – soprán a Vojtěch Poštulka – baryton 

5.  TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 

12. TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 

19. TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 

21. MALÝ ABONENTNÍ CYKLUS – XI. večer MAC - soubor „Z“dividla: UŽ BRZY     

      DOZPÍVÁM, soubor VTAHU: Nepřítel lidu, kapela HeleEli 

26. TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 

27. RICHARD POGODA A MIROSLAV ŠVIHÁLEK: VEČER S PÍSNĚMI DIVADLA SEMAFOR 

28. SVATOVÁCLAVSKÝ VINNÝ KOŠT 

      Cimbálová muzika Veltlínek (Znojmo), Točkolotoč, Bardolino, Petr Lüftner a         

       kapela, The Dozing Brothers 

29. TEATR PAVLA ŠMÍDA – ZAPOMENUTÁ POHÁDKA 

 

ŘÍJEN  

3. CZIDIVADLO (PRAHA): O princezně, Luciášovi a makových buchtách 

3. KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ – PRODLOUŽENÁ 

4. ŠTEFAN MARGITA A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO 

5. TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

10. KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ 

11. DE FACTO MIMO: Martin Kolář: ŽIJÍ MEZI NÁMI 

12. TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

13. ŠKOLIČKOVÉ TRAMTADYJÁ ukázky práce děti Dramatické školičky ve    

      Svitavách pod vedením Jany Mandlové. 



 

 

15. KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ 

17. MARTA KOVÁŘOVÁ (Budoár staré dámy) 

      DOMINIK ZEZULA (Děti mezi reprákama, Post-hudba, Ministerstvo popu...) 

18. SCHODIŠTĚ 

19. TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

20. ANIČKA A LETADÝLKO – FRUTTI DI MARE 

20. NA MUZICE VE FABRICE ANEB TANČÍME S DECHOVKOU 

21. DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR (PRAHA) –  

      Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO 

22. KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ 

24. DIVADELNÍ SCÉNA ZLÍN – DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE 

26. TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

31. KURZY TANCE PRO MLÁDEŽ 

 

LISTOPAD  

1. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 

3. KOCOUR V BOTÁCH (Divadlo Toy Machine) 

4. DIVADLO KALICH (PRAHA) 

    Tennessee Williams: BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR 

5. PAVLÍNA JÍŠOVÁ – Recitál 

8. POKÁČ - "ÚPLNĚ LEVEJ" TOUR 

9. LADISLAV ZIBURA – PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY 

 

13. DOPISY OLZE – Projekt k uctění 30. výročí sametové revoluce 

13. JAREK NOHAVICA – KONCERT 

17. 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE: JAROSLAV HUTKA 

      THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE / NEW GENERATION 

20. MIRKA NOVAK & IVAN AUDES TRIO 

23. POSED 2019: Svoboda? 

      POSED – Podzimní setkání divadel jsou tradiční společné chvíle amatérských  

      divadelníků z celé republiky (a často i ze světa) v našem divadle Trám 

24. NEDOPEČENÝ KOLÁČEK (Loutky bez hranic) 

24. NA MUZICE VE FABRICE ANEB TANČÍME S DECHOVKOU 



 

 

      DO Astra Svitavy 

28. RUB A LÍC BHÚTÁNSKÉHO ŠTĚSTÍ (cestovatelská přednáška) 

29. OCEÁN 

30. MALÝ ABONENTNÍ CYKLUS:  

      soubor Desgirafes, ZUŠ F. A. Šporka (Jaroměř): Na zdraví! 

      soubor Sleď pod kožichem (Praha): RAW 

  

PROSINEC 

1. BETLÉM (Divadlo Toy Machine) 

1. THE PEOPLE (Brno) s vánočním repertoárem.  

    Rozsvícení vánočního stromu a Čertovská jízda 

1. Adventní koncert ZUŠ Svitavy 

5. LINHA SINGERS 

10. OSLAVA 45 LET PĚVECKÉHO SBORU SVITAVÁČEK 

11. CO ZAŽIJEŠ VE VIETNAMU? (cestovatelský večer) 

15. RADUJME SE, VESELME SE! (Divadlo U staré herečky) 

15. SVITAVSKÝ ANDĚL, Žesťový soubor ZUŠ pod vedením Lukáše Moravce 

      Sóloví zpěváci ZUŠ Svitavy, Sokolovský LuSk (ZŠ Sokolovská, Svitavy) 

       Pěvecký sbor Na Míru, Svitavy 

22.  VÁNOČNÍ KONCERT NA NÁMĚSTÍ 

        Vystoupení sboru z Perečina (UA) a kapel Kdokolif a The Dozing Brothers A       

         promítání pohádky Hodinářův učeň 

25. VÁNOČNÍ BIGBÍT 

      FUPO, Kowalski, Z Band, Chaotic Age, Svitavy Ukulele Ensemble (SUE), SBB,      

      René z moštárny 

27. NA MUZICE VE FABRICE: Svitavská dvanáctka. 

31. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 



 

 

Komentář ke kalendáři pořadů SKS leden 2019 - prosinec 2019 

 
V komentáři uvádím podrobněji nejdůležitější kulturní akce, které jsme v roce 2019 
ve Svitavách uspořádali: 
 

Svitavský Fanda (5. – 6. dubna 2019) 

Krajská přehlídka mladého amatérského divadla. 
Postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky 

studentských divadelních souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí a divadel poezie Wolkerův 
Prostějov. 

Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje 
a Ministerstva kultury ČR. 
 
Program: 
DS Čistírna: Alibi je váš tabák 
Adéla Holemá a Nikola Beková: Zpěvy staré Číny 
Dočasně Pevný Spolek 
DS Čistírna: Medvěd, který nebyl 
Nové divadlo! YESSS!!! – Rašín na E4 
Neukočírovatelná laktace – Latrína magika 
ZUŠ Vysoké Mýto – I ty, Kujebáku! 
DOLLS – Zápisky Anny F. 
Jamka Drumka – No time for losers 
 
ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO FANDY: 
Matěj Šefrna 
Tomáš Žižka 
Irena Marečková 
 
Ocenění: 
Ds Čistírna – Medvěd, který nebyl – doporučení Mladá Scéna Ústí nad Orlicí 
Adéla Holemá a Nikola Beková – Zpěvy staré Číny – doporučení Wolkerův Prostějov 
Dočasně Pevný Spolek – doporučení Šrámkův Písek 
Nově divadlo! YESSS!!! – Rašín na E4 – doporučení Mladá Scéna Ústí nad Orlicí 
Neukočírovatelná laktace – Latrína Magika – doporučení Mladá Scéna Ústí nad Orlicí 
Dolls – Zápisky Anny F. – doporučení Mladá Scéna Ústí nad Orlicí 
Jamka Drumka – No Time for Losers – doporučení Šrámkův Písek    

  



 

 

Svitavský dýchánek (12. – 13.  dubna 2019) 

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje 
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje – Dětská scéna  
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 
Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a 

Ministerstva kultury ČR 
 
Program: 
Paramian: Na arše v šest 
Dramaťáček pana Heřmana: O koblížkovi 
No name: Polednice 
Naopak a Ťuík: aTom 
MajTO Žamberk: Ach, ach to divadlo… 
Jamka Drumka: No time for losers 
Nové divadlo! YESSS!!! – Rašín na E4 
Kecky (Heřmanův Městec) – Werichohrátky 
ZUŠ Dolní Újezd – Alenka ještě není svoucná 
ZŠ Litomyšl – Poctivec nebo bohatec 
 
  
ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU: 
Zoja Mikotová, Luděk Richter a Radek Marušák 
 
LEKTORKY DÍLEN: 
Anna Zichová a Berit Blumaierová 
 
Ocenění: 
Souboru MajTO Žamberk za inscenaci Ach, ach to divadlo s nominací na Loutkářskou 

Chrudim 2019 
 
Souboru JAMkA drumka za inscenaci No time for losers s doporučením do širšího výběru na 

Loutkářskou Chrudim 2019 
 
Souboru Paramian Dramatické školičky Svitavy za inscenaci Na arše v šest s doporučením od 

širšího výběru na Dětskou scénu 2019. 
 
Souboru Nové divadlo! YESSS!!!  za inscenaci Rašín na E4 s doporučením na účast v 

doplňkovém programu na Loutkářské Chrudimi 2019 
 
Jitce Bobkové ze ZŠ Litomyšl za nápaditou práci se školní třidou nejmenších dětí v inscenaci 

Poctivec nebo bohatec 
 
Cena ředitele Střediska kulturních služeb města Svitavy pro Barboru Fafílkovou za citlivou 

práci s dětmi souboru ZUŠ Dolní Újezd v inscenaci Alenka ještě není svoucná 
 
Souboru Naopak a Ťuík za autorské zpracování povídky Umberta Ecca aTom 
Souboru No name Česká Třebová za soustředěný jevištní výkon v inscenaci Polednice 
 



 

 

Souboru Nové Divadlo! YESSS!!!  za autorskou interpretaci textu Václava Havla ve hře Rašín 
na E4 

 
 

66. Český videosalon (26. dubna 2019) 
Jako každý rok – zveme nadšené amatérské filmaře všech žánrů: dokument, reportáž, hraný film, 
experiment, animovaný - do Svitav.  V devadesátých letech minulého století jsme v kině Vesmír 
pořádali Národní soutěže amatérského filmu. Přehlídka se opět vrací do kina: digitálního, s šedými a 
modrými křesly, modrým kobercem a oslnivě bílým plátnem. Tedy – stejně jako před dvaceti lety, ale 
přesto jinak…. V roce 2019 se jí zúčastnilo i několik mladých autorů. 
   
Kraje Olomoucký a Pardubický 
26. dubna 2019 
kino Vesmír Svitavy 
Porota: MgA. Marek Sklář, Daniel Zezula a Dominik Kalivoda 
 
Výsledky přehlídky: 
 
Ocenění: Název filmu:                            Autor: 
Čestné uznání s 
doporučením Sítko 2019 – R E Z O N A N C E    Tomáš Mohr 
1.místo                                                  Osmnáctého první                 Kolektiv NAŠA TV 
2.místo                                                   Židovka                                          
Petr Baran 
1.místo   Udělej (urob) si sám                Josef Hradecký 
2.místo                                                  Sečení lóke                              Růžena Bézová 
3.místo                                                   Příběh stromu                              
Stanislav Domanský 
Čestné uznání s doporučením Psáno na vodě                             Stanislav Domanský 
1.místo                                                  Technika všedního dne                Gabriel Zajtko 
2.místo                                                  Tři                                          Ida Ralevská 
3.místo                                                  Kapr                                          Matěj Nešpor 
1.místo                                                  Magnifück                          Ivo Dandul a Daniel Dandul 
1.místo                                                  Stíny barev                             Daniel Dandul 
3.místo Povídky z městského parku Miroslav Rosendorf 
Čestní uznání  Ještě chvíli prosím!                 Miroslav Rosendorf 
Čestní uznání  The Forbidden Vegetable     Michael Dolejší 
 
 
Na letošním ročníku bylo vidět, že ubývá počet dokumentárních snímků a přibývá počet hraných 
filmů. Velký podíl na tom také nově přidaná kategorie studentských filmů. Technická úroveň filmů 
stoupá. Přehlídka láká více mladých tvůrců. Ocenili bychom větší účast ze strany tvůrců a případné 
diskuze s nimi. 
 



 

 

Porta 2019 (27. dubna 2019) 

Oblastní kolo Porty – přehlídky folkové, trampské a country hudby pořádáme ve Svitavách od 
devadesátých let minulého století. V roce 1994 proběhlo ve Svitavách naposledy celostátní 
finále Porty. Od té doby pořádáme oblastní kolo této soutěže. V roce 1998 jsme Portu 
pořádali v divadle Trám, před tím v Bílém domě. Od roku 1999 probíhala Porta 
v Ottendorferově domě. V roce 2009 jsme přešli do Fabriky Svitavy a v roce následujícím se 
vrátili do Ottendorferova domu. Od roku 2012 se Porta napevno zabydlela ve svitavském 
klubu Tyjátr, ve kterém nadobro zakořenila. 
Pravidla soutěž však umožňují, že se soutěže mohou zúčastnit muzikanti z celé republiky. 
Soutěž je jednodenní a účastní se jí každý rok kolem třinácti muzikantů a skupin. Soutěž 
hodnotí porota složená ze zkušených muzikantů nejen Svitav a Pardubického kraje.  
Na závěr soutěžního dne vždy proběhne galakoncert, na kterém vystoupí vítězné kapely a 
muzikanti. V roce 2019 vystoupila známá skupina Epydemye.  
 
Jako hosté vystoupí českobudějovická skupina EPYDEMYE (www.epydemye.cz). 
 
POROTA: 
Miloš Dvořáček 
Stáňa Plívová (SBB - Svitavský BigBand, Povijan) 
Jan Přeslička (Epydemye) 
Dagmar Veselá (PS Dalibor) 
Robert Křepinský (Trdlo) 
 
  
 
 
PŘIHLÁŠENÍ INTERPRETI A USKUPENÍ 
 
01. Lubyn 
02. Vendolband 
03. Pavel Čadek 
04. Frappé 
05. Radovánky France a Josefa 
06. Milan Hobza 
07. Alfasrnec 
08. Hovaduo (lajt -3) 
09. Milan Šťastný 
10. Láďa Zítka 
11. Antonín Jarůšek 
12. Melda a spol 
 
  



 

 

 
Výsledky Oblastního kola Porty – Svitavy: 
 
1. místo: Melda a spol (postup do finále – Porta Řevnice) 
 
2. místo: Pavel Čadek (DIVOKÁ KARTA – postup do semifinále – porta Řevnice) 
 
3. místo: Alfasrnec (Ocenění poroty za celkový hudební projev) 
 
Vítězem diváckého hlasování jsou Radovánky France a Josefa 
 
 
 
Další ocenění poroty: 
 
Ocenění za celkový hudební projev: Láďa Zítka 
Ocenění za instrumentální projev + Objev Porty: Radovánky France a Josefa 
Ocenění za instrumentální projev + Skokan Porty: Vendolband 
Ocenění za instrumentální projev: Pavel Čadek 
Ocenění za vokální projev: Antonín Jarůšek 
 
Skladba do Folkparády: 
 
"Z války" 
Hovaduo (lajt -3) 
 
 



 

 

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 

 
O víkendu 10. a 11. května 2019 proběhla ve Svitavách 39. Národní soutěž a výstava 
amatérské fotografie. Fotografie, které byly do soutěže zaslány, porota vyhodnotila již v 
polovině dubna 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků 39. ročníku soutěže a vernisáž výstavy 
nejlepších fotografií proběhlo v sobotu 11. května 2019 v Ottendorferově domě ve 
Svitavách. Výstava trvala v Městském muzeu a galerii ve Svitavách do 18. května 2019. 
 
V předkole elektronicky zaslaných fotografií 474 od 107 autorů. 
V „papírové podobě“ celkem zaslaných 832 snímků od 209 autorů a 5 kolektivů. 
 
 
 
V letošním ročníku se opět soutěžilo v těchto kategoriích: 
A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez 
ohledu na techniku záznamu) 
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Stopy předků“ 
Kategorie B: kolektivy 
A01: pro autory do 21 let 
A02: pro autory do 21 let – téma Skryté sny 
A001: pro autory do 12 let 
 
Stejně jako v minulém roce i v letošním měla kategorie do 21 let předkolo do kterého 
účastníci zasílali fotografie elektronicky a na webových stránkách NIPOSU porota hodnotila 
zaslané snímky a vybrala postupující do hlavní soutěže. V letošním roce se celá organizace 
předávání cen i komentovaná prohlídka první výstavy konalo stejně jako v předcházejících 
letech, to znamená, že zahájení a předání ocenění se konalo v Ottendorferově domě a 
komentovaná prohlídka výstavy v Městském muzeu a galerii. Doprovodné výstavy se konaly 
ve všech patrech Kulturního centra Fabrika, třech kavárnách a kině. Ve velkém sále se 
představily jednotlivci i fotokluby výstavou „na šňůrách“.  
 
V sobotu 11. května tedy proběhlo vyhodnocení soutěže, byly zahájeny výstavy. Členové 
poroty a přítomní lektoři seznámili přítomné se způsobem hodnocení. Na těchto akcích se 
sešlo okolo dvou set účastníků.  V jednotlivých patrech „Fabriky“ byly tyto výstavy. 
Fotografie z loňského ročníku slovenského AMFA byly ve třetím patře, výstava „Tajemná 
Praha“ ve čtvrtém, ve druhém patře soubor fotografií „Pocta osobnosti Václav Jírů, v přízemí 
pak byla vystaveno 11 panelů „100 let očima fotografů ze Sbírky SČF“, v kavárně Rošambo a 
Kavárně v parku byla výstava fotografií Aleny Vykulilové, v kavárně V Andělské kavárně 
výstava žáků z Nového Města nad Metují. V kině Vesmír představil své fotografie ze souboru 
„Perly uloupené na cestách“ Lumír Sochorec . 
 
Komentovanou prohlídkou výstav program neskončil. Již dopoledne se konal seminář pro 
účastníky do 21 let. Třináct účastníků spolu s doc. Ptáčkem více než dvě hodiny diskutovali 
nad zaslanými fotografiemi. Dále se mimo hodnocení portfolií uskutečnil workshop v temné 
komoře. Večer se pak stejně jako v minulých létech   přítomní (v počtu cca.40) sešli na 
semináři, který byl věnován představení tří fotografických škol. Vedoucí škol v Praze a v 
Liberci seznámili účastníky s formami výuky. Paní Jana Neugebauerová a doc. Ptáček 
informovali o činnosti Hradecké fotografické konzervatoře. Ke všem těmto vystoupením byla 



 

 

bohatá diskuze. 
Přínosem byla přítomnost a vystoupení lektorů ze Slovenska ředitelky kulturního střediska v 
Nitře paní Daniely Gundové a Zdenky Smrečkové stejně jako všech členů poroty. 
 A samozřejmě na závěr nechyběla volná zábava a vzájemná výměna zkušeností. 
Výstavní kolekce byla do konce roku vystavena ještě v červenci Czech Photo Centru v Praze, 
Turnově a na Slovensku v Nitře. 
 



 

 

Dětská scéna Svitavy (7. – 13. června 2019) 
      Celostátní akce spojující Celostátní přehlídku dětského divadla a Celostátní přehlídku 

dětských recitátorů. Koná se každoročně v červnu, a to od roku 1971. V letech 2000–2010 
probíhala v Trutnově. Dětská scéna zahrnuje vystoupení dětských recitátorů vybraných ze 
14 krajských postupových kol a nejzajímavější inscenace dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních souborů doporučených ze 13 krajských postupových přehlídek, 
diskusní kluby a praktické semináře pro děti i dospělé účastníky. 

 

     V roce 2019 jsme byli již podeváté spolupořadateli (spolu s NIPOS Artama Praha) jedné ze 
dvou nejvýznamnějších amatérských přehlídek pořádaných na celorepublikové úrovni, 
která – vedle Loutkářské Chrudimi – proběhla v Pardubickém kraji.  

 

 

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2019 

 

PÁTEK 7. června 

10.00–12.45 prezence recitátorů s doprovodem a seminaristů  
13.00–21.30 prezence seminaristů tříd A–D 

13.00–13.20 zahájení přehlídky a dílny dětských recitátorů  

13.30–14.30 dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie  

15.00–18.00 vystoupení recitátorů 3. kategorie  

17.30–18.15 večeře soubory  

18.15–19.15 večeře recitátoři  

19.30–21.00 beseda lektorského sboru s recitátory 3. kat.  

21.45 informační schůzka pro seminaristy tříd A–D 

 

SOBOTA 8. června 

7.15–8.00 snídaně recitátoři  

8.00–9.00 snídaně soubory  

8.15–9.15 dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie  

9.00–12.30 semináře A–D  

9.30–12.30 vystoupení recitátorů 4. kategorie  

10.00–11.20 1. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost 

 

 Přeháňka, 6. ročník ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec  

 O biednym wilku i przebiegłym Niebeskim Kapturku, Bum Trach, ZŠ Český Těšín 

 Už je čas, bratře?, Taneční studio Light při ZUŠ Praha 5  

 

12.00–12.45 oběd soubory SZŠ-jídelna 

12.45–13.30 oběd recitátoři SZŠ-jídelna 

14.00–15.45 zahájení přehlídky dětského divadla 

  

 Přeháňka, 6. ročník ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec   



 

 

O biednym wilku i przebiegłym Niebeskim Kapturku, Bum Trach, ZŠ Český Těšín 

 Už je čas, bratře?, Taneční studio Light při ZUŠ Praha 5  

 

16.15–17.45 beseda lektorského sboru s recitátory 4. kat. 

 

16.15–18.15 dílny pro recitátory 2. a 3. kategorie  

16.15–17.00 diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů  
16.15–17.45 dětský diskusní klub Fka-aula 

17.15–18.30 veřejná diskuse o představeních 1. bloku - stodola 

18.30–19.30 raut pro recitátory Fka-foyer 

18.30–19.30 večeře doprovod recitátorů a soubory 

20.00  host přehlídky 

  Sávitrí, Divadlo Líšeň, Brno Fka 

 

NEDĚLE 9. června 

7.00–7.45 snídaně recitátoři SZŠ-jídelna 

7.45–8.45 snídaně soubory SZŠ-jídelna 

8.00–8.45 dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie SZŠ 

9.00–11.30 vystoupení recitátorů 2. kategorie kino 

9.00–12.30 výlet pro děti ze souborů 

9.00–13.00 semináře A–D Fka, stodola 

10.00–11.40 2. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost 

 

 Nižší princip, Kastrol, Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň  

 Jamieáda, LDO ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec  

 Fílelém, Kosode, Miedo, Špenát a kedlubna, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 

  

11.45–12.30 oběd recitátoři SZŠ-jídelna 

12.30–13.15 oběd soubory SZŠ-jídelna 

13.00–14.30 beseda lektorského sboru s recitátory 2. kat  

15.00–16.50 2. blok přehlídky 

 

 Nižší princip, Kastrol, Soukromá ZUŠ Trnka, Plzeň  

 Jamieáda, LDO ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec  

 Fílelém, Kosode, Miedo, Špenát a kedlubna, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 

  

17.15–18.00 diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů. 
17.15–18.45 dětský diskusní klub Fka-aula 

18.15–19.30 veřejná diskuse o představeních 2. bloku stodola 

18.45–20.00 večeře soubory SZŠ-jídelna 

 

PONDĚLÍ 10. června 

7.15–8.15 snídaně soubory SZŠ-jídelna 



 

 

8.30–12.30 semináře A–D Fka, stodola 

8.30–12.00 výlet pro děti ze souborů  
9.00–10.45  - 3. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost 

 

 Samí známí, Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov  

 Liška s dobrou náladou, HOP-HOP Indiáni, ZUŠ Ostrov  

 Kamarádka, MašMyš, Divadlo pro Zličín, Praha 5 – Sobín  

 Déšť a pak ticho, Stonožka ve sprše, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most 

  

11.45–13.00 oběd soubory SZŠ-jídelna 

14.00–15.55 3. blok přehlídky 

  

   

16.30–17.15 diskuse lektorského sboru  

16.30–18.00 dětský diskusní klub Fka-aula 

17.30–19.00 veřejná diskuse o představeních 3. bloku  

18.30–20.00 večeře soubory SZŠ-jídelna 

20.30   host přehlídky 

    Hore, MoDRé TRaKy, Vráble (Slovenská republika)  

 

ÚTERÝ 11. června   

7.15–8.15 snídaně soubory SZŠ-jídelna 

8.30–12.30 semináře A–D Fka, stodola 

8.30–12.00 výlet pro děti ze souborů 

9.00–11.50 4. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost 

 

 Příběhy z konce předměstí, RS Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec  

 Srdce hvozdu, Studio Šrámkova domu, MKS Sobotka  

 Hnutí, JEDNABÁSEŇ, ZUŠ Jižní Město, Praha 4  

 Berta a Mladá, Berty, SVČ Lužánky, Brno  

 

11.45–13.00 oběd soubory  SZŠ-jídelna 

14.00–16.50 4. blok přehlídky 

17.15–18.00 diskuse lektorského sboru  

17.15–18.45 dětský diskusní klub  Fka-aula 

18.15–19.45 veřejná diskuse o představeních 4. bloku 

18.45–20.00 večeře soubory  SZŠ-jídelna 

20.30  Na arše v šest, Paramian, Svitavy Trám 

 

STŘEDA 12. června 

7.15–8.15 snídaně soubory SZŠ-jídelna 

8.30–12.30 semináře A–D  Fka, stodola 

8.30–12.00 výlet pro děti ze souborů 



 

 

9.00–11.40 5. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost 

 

 Tři malé rakvičkárny, Žádní lenoši, ZUŠ Nové Strašecí  

 Princ (?)!, Bubu, klub dětské kultury, Vsetín  

 Příběh jednoho trička, Jitřenka, SVČ Opava  

 Journeys, Story Theatre, Class Acts, Praha 3 

  

11.45–13.00 oběd soubory  SZŠ-jídelna 

14.00–16.40 5. blok přehlídky 

  

 Journeys, Story Theatre, Class Acts, Praha 3  

 Tři malé rakvičkárny, Žádní lenoši, ZUŠ Nové Strašecí  

 Princ (?)!, Bubu, klub dětské kultury, Vsetín 

 Příběh jednoho trička, Jitřenka, SVČ Opava 

 

17.15–18.00 diskuse lektorského  

17.15–18.45 dětský diskusní klub  Fka-aula 

18.15–19.45 veřejná diskuse o představeních 5. bloku   

18.45–20.00 večeře soubory  SZŠ-jídelna 

20.30 ukázky z práce seminářů  Fka, Trám, stod. 

 

ČTVRTEK 13. června 

7.15–8.15 snídaně soubory SZŠ-jídelna 

8.30–12.00 semináře A–D    

   



 

 

Svitavské letní slavnosti 

 
Prázdniny v parku 
 
Letní kulturní program Svitavských letních slavností v roce 2010 byl přestěhován z náměstí 
Míru do Parku Jana Palacha – od června do září. Akce v Parku Jana Palacha jsme nazvali: 
Prázdniny v Parku – písničkářská sobota na pódiu u Kavárny v Parku, Neděle v parku – opět 
od června až do září se střídaly každou neděli promenádní koncerty s divadly pro děti – tedy 
Pohádkovou nedělí. Pátky v červenci a srpnu byly v parku vyhrazeny promítání letního kina. 
 
PRÁZDNINY V PARKU JANA PALACHA 2019: 
 
23. 6. Promenádní koncert: D. O. ASTRA SVITAVY pod vedením Jaroslava       

     Dvořáka 
7. 7.   Promenádní koncert: JARDA GANG SVITAVY 
14. 7. Pohádky v parku: JAN BÍLEK: O PRINCI BAJAJOVI / KAŠPÁRKOVO     
          KRÁLOVSTVÍ 
21. 7. Promenádní koncert: DECHOVÁ HUDBA SADOVANKA (OTROKOVICE) 
28. 7. Pohádky v parku: DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY – O TŘECH     
          NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH 
4. 8.   Promenádní koncert: DECHOVÁ HUDBA CHOCEŇAČKA 
10. 8. Písničkáři v parku: Petr Lüftner, Eliška Lüftnerová a Mirka Miškechová 
11. 8. Pohádky v parku: ALE-NA, CESTOVNÍ HUDEBNÍ DIVADLO ALENY    
          KUBÍNOVÉ 
18. 8. Promenádní koncert: DECHOVÝ ORCHESTR SVITAVSKÁ DVANÁCTKA 
25. 8. Pohádky v parku: DŘEVĚNÉ DIVADLA JANA HRUBCE 
 

 
      Prázdniny v Parku se staly součástí kulturní nabídky ve městě Svitavy.  

Tvoří program letní nabídky pro občany města i návštěvníky. Zároveň oživují 
zregenerovaný Park Jana Palacha. 

 

Svitavské letní slavnosti vyvrcholily již tradiční Poutí ke svatému Jiljí – v neděli  
1. září. Tematicky program pouti připomněl dobový kolorit života ve Svitavách  
v 16. století. Pouti předcházel koncert slavné české kapely Sltza + S.U.E. (30. srpna) a 26. 
Slavnost dechových hudeb 31. srpna po celý den  

 



 

 

Podzimní setkání divadel – POSED (23. listopadu 2019) 

 POSED – Podzimní setkání divadel jsou tradiční společné chvíle amatérských 
divadelníků z celé republiky (a často i ze světa) v našem divadle Trám – vždy na podzim. 
Setkání s divadlem často s muzikou a výtvarnem. Často s tím, co kdo v onom roce vytvořil. 
Ale vždy setkání nad společným tématem – domácím úkolem, který každý uchopí po svém – 
text, obraz, myšlenka… prostě cokoliv. A z toho vznikají velmi často pozoruhodná 
představení – jenom svitavské Céčko takhle přivedlo na svět Hamleta, Préverta, Quijota, 
Wolkera a jiné a jiné… 
Rok 2019 byl rokem vzpomínek na 17.listopad. Proto téma letošního Posedu viselo ve 
vzduch: „Svoboda!?“ 
A divadelníci z Prahy, Jičína, Chocně, Žamberku, Jaroměře, Městečka Trnávka, Karle, 
Opatovce a Svitav si sedli na Posedu a sobě i všem, kteří měli chuť, předvedli své výstupy na 
téma Svoboda. Tolik fantazie, kolik jen Svoboda unese, kolik se do ní vejde… chtělo by se říci, 
že skoro všechno se jí dotýká… Zajímá vás, co je s naší a vaší Svobodou? 
 

Vánoce ve Svitavách 

1. prosince začátek adventu – První adventní neděle 
vernisáž v muzeu, rozsvěcení vánočního stromu s pestrým hudebním programem. Na 
venkovním pódiu vystoupilo brněnské uskupení The People. V kostele Navštívení Panny 
Marie se uskutečnil tradiční adventní koncert – koncert organizuje ZUŠ Svitavy spolu s SKS. 
Dále se uskutečnil Pekelný Mikuláš – organizuje DDM Tramtáryje v Nadaci Josefa Plívy. 
 
5.prosince: Mikulášská besídka 
Nezvěte si Mikuláše a čerty domů, přijďte do Fabriky. Pořádá MC Krůček 
 
8. prosince: Vánoce ve Svitavách: Druhá adventní neděle 
tradiční akce: Městské muzeum: VÁNOČNÍ ZVYKY – malování a prodej klasických baněk, 
pečení cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd. MARCIPÁNOVÉ 
VÁNOCE – výroba marcipánových figurek, prodej již hotových či prodej marcipánového těsta 
v Muzeu esperanta 
Náměstí Míru: TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 
Fabrika: VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI, BLEŠÍ TRH + Koncert ZUŠ Svitavy 
Kub Tyjátr: NON STOP PROMÍTÁNÍ POHÁDEK 
 
15. prosince: Třetí ročník akce Svitavský anděl 
Vystoupení dětských sborů svitavských základních škol, Žesťového souboru ZUŠ Svitavy a 
sólistů pěveckého oboru ZUŠ 
 
15. a 22. prosince Třetí a Čtvrtá adventní neděle 
Vánoční dílna patchworku a Vánoce s vůní dřeva v muzeu, koncerty, divadla. 
 
22. prosince: Koncert a promítání na náměstí 
Vystoupily kapely Kdokolif a The Dozing Brothers + projekce pohádky Hodinářův učeň 
 
24. prosince Štědrý večer v muzeu 
Opět se po dvaadvacáté hodině otevřely brány muzea, aby před půlnoční mší nabídli 
zaměstnanci muzea návštěvníkům čaj s rumem, koledy v podání svitavských muzikantů a 



 

 

setkání s přáteli. 
 
31. prosince Silvestrovský ohňostroj v 18:00 hodin na náměstí Míru 
 

TOP akce 2019 

2. března – Masopust ve Svitavách 
 
13. dubna – Velikonoce v muzeu 
Na Škaredou středu byly stromy na náměstí vyzdobeny kraslicemi. V muzeu se uskutečnily 
dílny s velikonoční tematikou. 
 
duben Hledání hvězdy Davidovy – měsíc holocaustu 
Měsíc výstav, přednášek, filmů, divadel a koncertů s tématikou holocaustu – pořádá Městské 
muzeum a galerie ve Svitavách. SKS pořádá koncerty, divadelní představení. 
 
květen–září: Svitavské letní slavnosti 2019 
V Parku Jana Palacha a na náměstí Míru: koncerty, divadla pro děti 
 
26. května Den rododendronů + Voříškijáda  
Slavnost kvetoucích rododendronů v Parku Jana Palacha. Prodejní výstava výpěstků místních 
zahradníků, koncerty kapel, doprovodný program – vše v Parku Jana Palacha 
Voříškijáda: benefiční akce na záchranu osamělých psů voříšků pořádá zelené Vendolí. 
10. Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a 8. Den rododendronů 
Slavnost kvetoucích rododendronů, benefice na záchranu osamělých psů, show dravých 
ptáků, agility, prezentace asistenčních psů, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, 
představení zahrádkářů a prodej výpěstků a další doprovodné akce. Během slavnosti 
vystoupilo brněnské uskupení Adéla Václavová Trio a na závěr se divákům představila 
Komorní skupina Litomyšlského symfonického orchestru 
1. června – Hrajeme Sy 
Vystoupení svitavských škol na náměstí Míru, koncerty kapel, soutěže a hry.  Organizovalo 
SVČ Tramtáryje. 
 
7.- 13. června Dětská scéna 
48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48. celostátní přehlídka a dílna dětských 
recitátorů pošesté proběhla ve dnech 7. – 13. června ve Svitavách. 7.- 9. června přednášeli 
nejlepší recitátoři v kině Vesmír. Dílny proběhly na zdravotnické škole a v městském muzeu a 
galerii. 8. - 13. června ve Fabrice a v divadle Trám hrály nejlepší dětské divadelní soubory 
z celé republiky. Hrálo se vždy dopoledne  
a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastnily dílen ve speciální škole a po celém městě. 
Seminaristé se vzdělávali po celou dobu přehlídky v pěti seminářích ve všech koutech 
Fabriky. Již několikrát se semináře uskutečnily ve farní stodole a kavárně V parku.  Dětská 
scéna je nejvýznamnější amatérskou přehlídkou – vedle Loutkářské Chrudimi – pořádanou 
v Pardubickém kraji. 
 
15. června – Hřebečský slunovrat (Hudební festival. Místo konání – Hřebeč)  
8. ročník jednodenního festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Na 
dvou scénách se představili: Oops!, Cookies, Mňága a Žďorp, Sto zvířat, Ozzy Osbourne 
Revival, Jelen, BSP, Martin Hrdinka  



 

 

 
 
14. července – Slavnosti piva 
Na náměstí Míru ochutnávka nejrůznějších druhů piv.  
Slavnosti piva – Pivo, jídlo, soutěže a kapely pod širým nebem. 
V rámci slavností zlatavého moku vystoupily hudební kapely: 
The Kredenc, Dirty Way, Kopjam, Sabrage, Benjaming´s clan, Olga Lounová a kapela, Circus 
Brothers 
 
28. - 30. července – Rosnička Festival taneční hudby 
 
26. – 31. 8. Týden otevřených ateliérů 
 
V rámci týdne se na zahradě muzea uskutečnily dva koncerty: Alfasrnec a Frappé. 
Pořádá Městské muzeum a galerie 
 
Svitavské letní slavnosti probíhají tradičně od června do Pouti k svatém Jiljí 
V posledním týdnu probíhají koncerty + slavnost dechovek na náměstí Míru  
30. 8. koncert skupin Slza a S.U.E., který zaplnil celou dolní část náměstí. 
 
30. srpna 27. Slavnosti dechových hudeb 
Účinkující: Astra, Svitavská dvanáctka, Jarda Gang, Zlaťanka, Dolnovanka  
 
1. září Pouť ke svatému Jiljí 
Tradiční svitavská pouť, pořádáme od roku 1992: stánky s řemesly, občerstvení, historický 
program s jarmarkem a dobovým koloritem, cimbálová hudba…– vše na náměstí Míru. 
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným městkému životu ve 
Svitavách v 16. století zajistila agentura REX z Brna. Dobový program se uskutečnil v horní 
části náměstí. Naopak v dolní části náměstí byl připraven hudební program. Již tradičně do 
Svitav jezdí Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Bez jejich 
vystoupení si obyvatelé města nedovedou tuto slavnostní neděli ani představit. Cimbálovou 
muziku vystřídal Malý lidový soubor MLS z Plzně. Večerní program: koncert v kostele svatého 
Jiljí – Nela Skarková a Vojtěch Poštulka. 
 
14. září Dny evropských památek 
Celoevropská akce EHD – zpřístupnění ne běžně otevřených památek, vyhlídky na okolí 
z nejvyšších bodů ve městě, doprovodný program 
 
28. září Svatováclavský vinný košt (náměstí Míru) 
Tradiční zářijová oslava vína 
Ochutnávka různých druhů vín, sýrových specialit, slaného pečiva a steaků.  
K degustaci zahráli: 
Cimbálová muzika Veltlínek, Točkolotoč, Bardolíno, The Dozing Brothers a Petr Lüftner 
s kapelou 
 
5. října Pohádkový les 
TOM Zálesáci pořádají 20. ročník pochodu pohádkovým lesem s řadou překvapení  
a veselými hrátkami v cíli – kolem Rosničky.  
 



 

 

Vánoce ve Svitavách: 
1. prosince: První adventní neděle 
(Na náměstí vystoupilo brněnské uskupení The People) 
Rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncert ZUŠ Svitavy v kostele Navštívení Panny 
Marie  
 
8. prosince: Druhá adventní neděle – Vánoce ve Svitavách 
tradiční akce: Vánoční zvyky a obyčeje, výstava betlémů – v muzeu, Ottendorferův dům – 
Muzeum esperanta – marcipánové Vánoce, Fabrika Svitavy – děti si připravují samy vánoce, 
bleší trh ve Fabrice a nonstop promítání pohádek pro děti v klubu Tyjátr. Koncert ZUŠ Svitavy 
(Fabrika) 
na náměstí Míru: Vánoční trhy. 
 
15. prosince: Třetí adventní neděle a třetí ročník akce Svitavský anděl 
Na náměstí Míru vystoupily dětské pěvecké sbory ZŠ Sokolovská, ZŠ náměstí Míru, Žesťový 
soubor ZUŠ a sólisté pěveckého oboru ZUŠ Svitavy. 
 
22. prosince: Čtvrtá adventní neděle 
Na náměstí Míru vystoupily hudební skupiny Kdokolif a The Dozing Brothers. Dětský pěvecký 
sbor z partnerského ukrajinského města Perečin. 
Po hudebním vystoupení následovalo promítání pohádky Hodinářův učeň, taktéž na náměstí. 
 
25. prosince Vánoční bigbít ve Fabrice Svitavy: přehlídka nejen svitavských kapel 
FUPO, Kowalski, Z Band, Chaotic Age, Svitavy Ukulele Ensemble (SUE), SBB, René z moštárny 
 
31. prosince Silvestrovský ohňostroj v 18:00 hodin na náměstí Míru – občerstvení 
 



 

 

Výhled na rok 2020 

 
Leden 
5. 1.    Tříkrálový průvod  
 
Únor 
8. 2.  Masopust a staročeská zabíjačka 
16. 2.   Karneval na ledě     
24. 2.   Sportovec roku  
29. 2.  Oblastní kolo Porty ve Svitavách 
 
Březen 
7. 3.  Svitavský ples 
27. – 28. 3. Svitavský Fanda  
 
 
Duben 
1. – 30. 4.  Hledání hvězdy Davidovy 
3.- 4.   Svitavský dýchánek  
4. 4.  Velikonoce v muzeu  
17. – 18. 4. Festival amatérských pěveckých sborů 
25. 4.   České vize (Český videosalón)  
 
Květen 
8. - 10. 5.   Národní soutěž a výstava amatérské fotografie  
12. – 16. 5.  ZUŠ OPEN 
16. 5.   Setkání harmonikářů 
22. 5.  Studentský Majáles 
25. – 27. 5.  Svitavské komoření 
29. 5.  Muzejní noc  
30. 5.  Dětský den 
 
Červen 
5. 6.   Výtvarné řádění  v parku + Benefiční koncert  
5. 6.  Noc Kostelů 
6. 6.  Svitaverna – festival jídla 
12. – 18. 6. Dětská scéna 
20. 6.  Vzadu v sadu 
27. 6. – 28. 6. Festival Rosnička 

  Prázdniny v parku 
 



 

 

Červenec 
   Prázdniny v parku 
11. 7.   Pivní slavnosti 
 
Srpen TOP týden 
8. 8.  Písničkáři v parku 
15. 8.  Oslava 20. Výročí Pardubického kraje 
31. 8 – 5. 9. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 
 
Září 
4. 9.  Koncert na námětí – Xindl X 
5. 9.  Přehlídka dechových hudeb 
6. 9.   Pouť  ke svatému Jiljí  
26. 9.   Svatováclavský košt  
 
Říjen 
3. 10.    Pohádkový les 
30. 10.   Halloweenské slavnosti – MC Krůček 
 
Listopad 
11. 11.   Průvod za sv. Martinem  
21. 11.  Podzimní setkání divadel 
28. – 29. 11.  Pekelný Mikuláš 
29. 11.   První adventní neděle + rozsvícení vánočního             
                                                     Stromu, koncert ZUŠ Svitavy v kostele.... 
 
Prosinec  
 
 
6. 12.   Druhá adventní neděle  - Vánoce ve Svitavách 
   Tradiční vánoční jarmark  
   Zvyky a obyčeje, pečení cukroví v muzeu 
   Marcipánové vánoce v muzeu esperanta 
   Předvánoční dílna pro děti + koncert ZUŠ 
 
12. 12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
 
13. 12.   Třetí adventní neděle  
    Předvánoční setkání s řezbáři a patchworkem 
    Tradiční vánoční jarmark  

   Svitavský anděl (4. ročník) 
 
 
20. 12.   Čtvrtá adventní neděle    

                                                  Koncert na náměstí + projekce pohádky                                                 
 
24. 12.  Štědrý večer v muzeu 

                                                  
25. 12.  Vánoční bigbít 



 

 

 
26. 12.  Vánoční koncert PS Dalibor 

 
31. 12.   Silvestrovský ohňostroj – náměstí 
 
Všechny plánované kulturní a společenské akce SKS Svitavy v roce 2020 se uskuteční, pokud 

to dovolí Stav nouze vyhlášený Vládou České republiky v důsledku pandemie koronaviru 
později…, případně v náhradních terminech, v krajním případě v roce 2021…nebo 
vůbec!?... Ale vím, že vše dopadne dobře! 

 
 
 
 
  zpracoval: Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Zpráva  
o činnosti Městského muzea a galerie ve Svitavách  

za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH 

Máchova alej 293/1, 568 02  Svitavy 
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Vypracovala a předkládá:  
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1. ÚVOD 

 

1.1   Městské muzeum a galerie ve Svitavách (muzeum) bylo zřízeno rozhodnutím městské 
rady jako příspěvková organizace města s právní subjektivitou k 1. 1. 1991 a je ze zákona 
povinno řídit se těmito předpisy: 

 Zákon č. 122/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, centrální evidenci sbírek a 
o změně některých dalších zákonů   

 Prováděcí vyhláška ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., v níž se stanoví režim 
ochrany a trvalého uchovávání sbírek muzejní povahy, vedení sbírkové evidence a 
inventarizace sbírek  

Muzeum spravuje dva objekty v blízkosti centra města, budovu na Máchově aleji č. 1 a 
Ottendorferův dům na náměstí Míru č. 1. Obě budovy jsou v majetku města. 
Činnost muzea v roce 2019 se soustředila na práci se sbírkami, organizaci výstav, přednášek 
a dalších akcí pro veřejnost. Dále na aktivity spojené s postupným restaurováním a stavěním 
mechanického betléma a edukační činností, spoluprací se školami a organizování odborných 
workshopů. 
Kromě své hlavní činnosti se muzeum stalo spoluorganizátorem řady kulturních akcí ve 
městě.  
 
1.2   Otevírací doba 
Otevírací doba ÚT-PÁ 9:00-12:00 a 13:00-17:00, SO, NE 13:00-17:00 hodin. V období 
turistické sezóny (červenec a srpen) je rozšířena na celodenní provoz i v sobotu a neděli 
(9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin), zavírací den je stejně jako ve většině muzeí a galerií v ČR 
pondělí. O víkendech a svátcích funguje pokladna v muzeu jako turistické informační 
centrum.  
 
1.3   Vstupné 
Od roku 2018 je využíván elektronický pokladní systém s evidencí a kategorizací vstupného.                                                                                                                                                 
Vstup do celého objektu muzea je za vstupné: 
Plné 60,- Kč dospělí, zlevněné 40,- Kč děti, senioři, ZTP 
Senior pasy 20,- Kč, rodinné pasy 1+1 zdarma 
Služby odborného průvodce 20,-Kč/osobu.  
Školní skupiny bez výkladu průvodce vstupné 20,- Kč/žák, s výkladem a s prací lektorky 
animačních programů 30,- Kč/žák.  
Vstupné pro školy tzv. „muzejní balíčky“ 50,- Kč/žák (program k výstavě + program 
v animačních dílnách).  
Vstupné na věž kostela a do muzea esperanta, stejně jako na prohlídku sálu Ottendorferovy 
knihovny činí 10,- Kč.  
Zdarma: volný vstup pro obyvatele Svitav každou první neděli v měsíci.  
 

1.4   Hospodaření muzea 
Muzeum hospodařilo v souladu se svým plánem a rozpočtem a vycházelo z poskytnutého 
příspěvku na provoz od zřizovatele, z poskytnutých dotací a vlastních příjmů.  
 
Příspěvek zřizovatele na provoz                     6 979 500 Kč  
Příspěvek zřizovatele na odpisy                        363 300 Kč 
Vlastní příjmy                                               1 078 945 Kč 
 
 



 

 

V průběhu sledovaného období byly MMG poskytnuty příspěvky: 
 

Pardubický kraj - neinvestiční  účelové dotace 
80 000 Kč Restaurování Svitavského betlému 
25 000 Kč Muzejní animace-zpřístupnění postupu tradičních řemesel … 
20 000 Kč Řezbářský memoriál  A.Petruse 2019/ Týden otevřených ateliérů 
15 000 Kč Hledání hvězdy Davidovy – Gheta v nás 
15 000 Kč Vybavení muzejních depozitářů 

100 000 Kč Osvětlení výstavních prostor k prezentaci historie regionu 

Ministerstvo kultury 
300 000 Kč Restaurování movité kulturní památky - Velký mechanický betlém – MKP 
100 000 Kč Restaurování movité kulturní památky - Svitavský mechanický betlém – ISO/D 

84 000 Kč Podpora výchovně vzdělávacích aktivit – Biologie v muzeu 
Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana – neinvestiční účelová dotace 

40 000 Kč Rozvoj partnerských vztahů v oblasti kultury a sportu Perečyn 
30 000 Kč Vydání publikace Svitavské osmy 

100 000 Kč Realizace oslav 170. výročí železnice ČT -Brno 
Neinvestiční účelové příspěvky zřizovatele 
127 000 Kč Rozvoj partnerských  vztahů v oblasti kultury a sportu Perečyn 
600 000 Kč Dofinancování  Restaurování SY betlému 

Neinvestiční příspěvek Města Česká Třebová 
25 000 Kč Realizace oslav 170. výročí železnice ČT -Brno 

Finanční dar obcí Hradec nad Svitavou, Opatov v Čechách, Březová nad Svitavou 
40 000 Kč Realizace oslav 170. výročí železnice ČT -Brno 

 
               
1.5   Personální situace  
Počet zaměstnanců je naplňován podle platného organizačního řádu, ve stálém pracovním 
úvazku je celkem 8,6 přepočtených pracovníků. Z toho 4,8 odborný úsek, 3,8 ekonomický a 
technický úsek.  

 

 

2. PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND 
 
2.1   Sbírkový fond muzea 
Ministerstvo kultury ČR vede Centrální evidenci sbírek (CES) – veřejnosti přístupný 
informační systém. Od roku 2002 je evidována i sbírka Městského muzea a galerie ve 

Svitavách pod evidenčním číslem  MSV/002-05-10/211002.  Část sbírek je dále uložena ve 
sbírce Sbírka Svitavy pod evidenčním číslem  SBS/008-04-18/360008 . 
 Sbírka Městského muzea a galerie ve Svitavách je členěna do osmi podsbírek, z nichž 
každá má svoji vlastní číselnou řadu inventárních čísel. V přiložené tabulce je možné vidět 
množství zapsaných předmětů v roce 2018 a přírůstků za rok 2019. 
 
 
 
 



 

 

Tabulka počtu evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2019. 
název podsbírky rok 2018 Přírůstek 

15 - výtvarné umění   361   23 
17 - uměleckoprůmyslové předměty 1139    0 
18 - knihy, písemnosti a tisky 3262  27 
21 - negativy, fotografie, filmy, videozáznamy 8215 1116 
24 - 1 prací technika   332    1 
24 - 2 pozůstalost Aloise Petruse   211              0 
24 - 3 Ottendorferova knihovna 6919    0 
25 - jiné, obecné 3326              2 
Celkem      23 865 1169 
 
Nákupem byla rozšířena podsbírka Výtvarné umění o betlém regionálního řezbáře Petra 
Steffana a dva obrazy Rudolfa Polláka s tématikou Svitav a podsbírka Jiné, obecné o 
historickou žehličku. Dále podsbírka Knihy, písemnosti, tisky o Kroniku veteránského spolku 
arcivévody Albrechta z let 1892-1930. Díky vlastnímu sběru se pak Svitavský mechanický 

betlém rozšířil o 8 figur. Darem byly získány následující položky:  
a) dřevěná pračka od Mileny Žákové 
b) obraz Veselý Golem od Jana Štěpánka 
c) plastika sovy od Jaromíra Dubského 
d) figury a torza budov do svitavského betlému (8 kusů) od Zdeňka Pešiny a Danuše 

Páralové 
e) obraz se svitavskou tematikou od Rudolfa Poláka  
f) litografický kámen od Zdeňka Pešiny 

 
2.2   Muzejní evidence 
Muzeum vede ze zákona chronologickou evidenci sbírek v písemné podobě, která je vedena 
v klasických přírůstkových knihách, systémovou  elektronickou  evidenci, která slouží 
k přehlednému členění sbírek a vyhledávání a centrální evidenci (CES), což je veřejný 
databázový registr spravovaný MK ČR. V roce 2019 byly v systémové evidenci doplněny a 
upřesněny záznamy včetně fotodokumentace u 26 inventárních čísel sbírkových předmětů. 
Nově byly zpracovány všechny přírůstky za rok 2019. V centrální evidenci pak byly 
doplněny údaje u 402 předmětů. 
 
2.3   Inventarizace sbírek 
Podle §12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy je každoročně 
prováděna pravidelná tzv. řádná inventarizace vymezené části sbírkového fondu. V roce 2019 
pokračovala řádná inventarizace části podsbírky 25 – Jiné, obecné a části podsbírky 15 – 
Výtvarné umění v celkovém počtu 372 kusů sbírkových předmětů. Dále pokračovala 
inventarizace fotoarchívu v celkovém počtu 1116 ks.  
 
2.4.   Digitalizace sbírek 
Digitalizace sbírek je jednou z priorit českého muzejnictví a vede k vyšší ochraně sbírek 
archivní povahy a ke zvýšení komfortu badatelů. V roce 2019 byly zpracovány digitální 
záznamy, doplněny karty a aktualizována nová data u 865 inventárních čísel.  Na webových 
stránkách muzea je zpřístupněna kompletní Podsbírka Prací techniky, Pozůstalosti Aloise 
Petruse, Elektrotechniky (historická rádia a gramofony) a Výtvarné umění. 
O digitalizaci fotoarchivu – viz. kapitola 2.7 Muzejní fotoarchiv. 
 
 
 



 

 

2.5  Ochrana sbírek, restaurování a konzervace  
Jedním z hlavních úkolů muzea je sbírkový předmět zaevidovat a uložit tak, aby nevznikla 
škoda jeho ztrátou, zničením nebo poškozením fyzickým či působením nepříznivých 
klimatických vlivů. 
 
Uložení sbírek  
Všechny užívané prostory muzea jsou vybaveny elektronickou zabezpečovací signalizací 
(EZS) a protipožární elektronickou signalizací (EPS), veřejné prostory muzea jsou sledovány 
kamerovým systémem. Přízemní okna depozitářů jsou chráněna kovovými mřížemi, 
v depozitářích je prováděn monitoring teploty a vlhkosti.  
 
Základní očista, restaurování 
Odborné restaurování provádějí restaurátoři s licencí MK ČR ak. mal. Šárka a Petr  
Bergerovi, ak. mal. Vendula a Jiří Látalovi a restaurátor Kamil Andres. V roce 2019 bylo 
restaurováno celkem 76 inventárních čísel ze souboru Svitavského betléma v celkové výši 1 
871 tis. Kč. Zrestaurována byla mechanika a soubor staveb, figur a zvířat. Drobné opravy a 
konzervování bylo nezbytné provést v dílně muzea u některých předmětů z půdního 
depozitáře a dalších předmětů určených pro muzejní výstavy.  
 
2.6   Prezentace sbírek    
Expozice muzea 
„Z historie praní“ prezentuje hlavní sbírkový program svitavského muzea. V expozici bylo 
vystaveno celkem 213 sbírkových předmětů (prací stroje, valchy, mandly, potřeby pro 
domácnost, textilní výrobky, fotografie apod.). 
„Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy“ je použito 200 
reprodukcí fotografií z vlastního fondu.  
„Labyrint svitavských příběhů“ - instalováno je celkem 152 předmětů z fondů Výtvarné 
umění, Svitavský betlém, Alois Petrus, Uměleckoprůmyslové předměty a Obecná sbírka. 
Dále je zde vystavena 1 neevidovaná socha z Městského hřbitova ve Svitavách. V roce 2019 
došlo ke změně instalace betlému z důvodů restaurátorských prací na figurách a stavbách. 
 
K prezentaci fotografických sbírek muzea bylo připraveno 12 datových balíčků historických 
fotografií, které sloužily pro dokumentaci restaurátorů Langerovy vily, Jaichova kříže na 
hřbitově, historické výstavě k 30. výročí sametové revoluce, přednášce k roku 1989, historii 
Opatovských rybníků, pro rozhlasové pořady ČRo Pardubice. 
 
Zápůjčky sbírkových předmětů jiným organizacím  
1/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému 
2/ Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o., Jeseník - soubor předmětů spojených s výstavou 
„Vzorná hospodyňka aneb z domácností našich babiček“  
3/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému 
4/ Městské muzeum Skuteč - soubor předmětů k výstavě „Řezbář Alois Petrus“ 
5/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému  
6/ Regionální muzeum v Chrudimi - soubor předmětů spojených s výstavou „Velké prádlo“ 
7/ Město Svitavy – střelecký terč k reprezentativním účelům  
8/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému  



 

 

9/ Vendula a Jiří Látalovi, Litomyšl - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému 
10/ Římskokatolická farnost Koclířov – soubor předmětů spojených se slavnostním 
otevřením kaple sv. Josefa na Hřebči  
11/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému  
12/ Regionální muzeum v Chrudimi – soubor předmětů spojených s výstavou „Ptáci“   
13/ Město Svitavy – střelecký terč k reprezentativním účelům  
14/ Vendula a Jiří Látalovi, Litomyšl - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování 
Svitavského betlému 
15/ Vendula a Jiří Látalovi, Litomyšl - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování 
Svitavského betlému  
16/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná – Svitavský mechanický betlém – samostatná 
mechanická ukázka (vitrína) k výstavním účelům 
17/Orlické muzeum v Chocni - Svitavský mechanický betlém – samostatná mechanická 
ukázka (vitrína) k výstavě „Mechanické betlémy“ – autorské i restaurované betlémy Kamila 
Andrese  
18/ Šárka a Petr Bergerovi, Písečná - soubor figur, zvířat a staveb k restaurování Svitavského 
betlému  
19/Miroslav Sychra, Svitavy – předmět - formu na výrobu pečiva- ke studijním účelům  
20/ Muzeum Blanenska – soubor předmětů na výstavu k 170. výročí železnice Brno – Česká 
Třebová“  
 
Zápůjčky sbírkových předmětů z jiných organizací  
1/ Městské muzeum Česká Třebová - soubor předmětů na výstavu „Železnicí údolím 
Svitavy“ 
2/ Národní památkový ústav Ostrava - panely na výstavu „Železnicí údolím Svitavy“ 
3/ Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – soubor předmětů na výstavu „Nad betlémem vyšla 
hvězda“ 
4/ Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou - soubor předmětů na výstavu 
„Nad betlémem vyšla hvězda“ 
5/ Městské muzeum a galerie Polička – obrazy na výstavu „Jan Štěpánek“ 
6/ Regionální muzeum v Litomyšli – dermoplastické preparáty k výstavě „Ptáci“ 
7/ Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově – dermoplastické preparáty k výstavě 
„Ptáci“ 
 
2.7   Muzejní fotoarchiv 
V průběhu roku 2019 pokračovaly komplexní revize podskupiny sbírkového fondu 
FOTOARCHIV (fotografie, filmy, negativy, videokazety, digitální data). Byly revidovány 
záznamy, které zpracovával do roku 2018 externí pracovník na DPP. Revize, která spočívá 
v doplňování, zpřesňování a ověřování jednotlivých položek v kartě, je časově náročným 
úkolem, neboť se doplňují rejstříky u karet, které slouží pro samotnou práci s kartami. Jedná 
se o ryze odbornou historickou práci s dopisováním dat, určování motivů, dopisování 
historických názvů ulic atd. Paralelně pokračuje i vytváření nových karet, které obsahují 
digitální fotografie proměn města z let 2002-2017 (2018), které evidovány nebyly. 
Součástí digitálního úložiště je archiv pořadů CMS z let 1998-2018, které jsou uloženy na 
VHS kazetách a DVD nosičích. S vývojem technologií je jisté, že v poměrně krátkém 
časovém horizontu nebude existovat technické zobrazovací zařízení. Tuto digitalizaci dělají 
pracovníci muzea svépomocí a jedná se o časově velmi náročnou činnost.  



 

 

Speciální kapitolou práce na inventarizaci fotoarchivu jsou náhodně nalezené fotografie a 
pohlednice regionu (fotoalbum Hans Budig (1914-1918), Střední odborné školy tkalcovské 
(1874-1943), nálezy rodinných fotografií z let 1945-1956, které nemají pro nálezce 
výpovědní hodnotu, ale zachycují podobu ulic a objektů. 
Za rok 2019 prošlo revizí fotoarchívu celkem 1116 ks evidenčních čísel, tj. 2360 
fotografií. Každá sbírková položka získává po revizi své jedinečné inventární číslo a je 
zdigitalizována ve dvou velikostních formátech (náhledový snímek pro program BACH a 
zdrojový snímek pro použití v tisku). 
V současné době je v evidenci Fotoarchivu MMG celkem 8215 evidenčních karet, které 
zahrnují 11 188 evidovaných a digitalizovaných snímků. 
 
Digitalizace fotografií a filmových dokumentů 
Časově náročnou prací je digitalizace sbírkových dokumentů, a to svépomocí, či 
dobrovolníky (J. Šindelka). Digitalizace je základem pro využití fotoarchivu, neboť 
umožňuje práci se snímky a negativy, aniž by byla nutná manipulace s nimi. 
Za rok 2019 bylo digitalizováno: 4 ks historických alb (239 fotografií), 120 ks fyzických 
fotografií a negativů, 60 ks VHS kazet archivu pořadů CMS (2003, 2005, 2007, 2008, 2009), 
24 ks DVD nosičů archivu pořadů CMS z let 2014, 2015), 9 ks filmových 8mm pásů 
z archivu soukromých držitelů (společenské a kulturní akce ve městě z let 1974, 1976).  
 
 

3. KNIHOVNÍ FOND 
 

3.1 Sbírková knihovna 
Je souborem tisků, rukopisů a materiálů archivní povahy, které mají blízký vztah k regionu 
Svitavska. Je evidována v Centrální evidenci sbírek MK ČR a eviduje se stejným způsobem, 
jako sbírky. Sbírkovou knihovnu tvoří v současnosti 3 262 položek ve II. stupni evidence. 
V roce 2019 proběhla revize knižního fondu s rozpisem svazků do samostatných karet. 
Akviziční přírůstek za rok 2019 byl 27 položek.  
 
3.2 Ottendorferova knihovna  
Stabilizovaný a inventarizovaný fond – soubor 6904 svazků.  
 

3.3 Badatelská (přírůstková) knihovna 
Je plně přístupná veřejnosti a je průběžně doplňována. V současnosti zahrnuje 3 625 
publikací. Knihovna obsahuje 8 oddělení (Výtvarné umění, České dějiny, Světové dějiny, 
Vojenství, Geografie, Encyklopedie, Periodika, Naučné vědy) a je zpracována programem 
Bach. Za rok 2019 byl přírůstek knihovny 16 svazků. Badatelská knihovna je doplňkovou 
alternativou pro zájemce o historii a umění. 
 

3.4 Badatelské návštěvy 
Knihovny a archiv muzea v roce 2019 využilo 28 badatelů, kteří se na pracovníky obrátili 
formou osobní návštěvy (11 osob) a formou distanční (17). Tito badatelé v rámci 
seminárních, bakalářských a magisterských prací řešili témata regionální historie a teorie 
kultury (např. dějiny obcí, bibliografie, biografie (J. Budig, T. Haberhauer, P. Unzeitig, rod. 
Albrechtů, holocaust atp.). Více náročná z hlediska časového se stává elektronická 
konverzace, odborné dotazy, novinářské dotazy k aktuálním tématům, na které odpověď 
zabere delší časový úsek (Masaryk a Svitavy, čestní občané města, památky ve městě, 
náměty pro rozhlasové cykly, reportáže atp. Přibývá dotazů na historii privátních objektů ve 
městě (17 zájemců), kteří pátrají po historii domů, jejich podobě. Speciální kapitolou jsou 
nálezci dokumentů při rekonstrukcích objektů, žadatelé o překlady německých listin atp. 



 

 

Celkově bylo řešeno 78 specializovaných dotazů a žádostí a řada žádostí telefonických. Je 
pouze škoda, že – až na výjimky – nedostanou pracovníci muzea finální výstup pro archivaci 
a případné další badatelské využití. Přesto se náhodně stane, že nálezce daruje muzeu 
historicky cenný nález, jak se to stalo v případně Kroniky spolku válečných veteránů 
arcivévody Albrechta 1892-1930 ve Svitavách. Pro zajímavost: rukopisná kronika byla 
vytažena z kontejneru na separovaný odpad. 
 

Statistická tabulka knihoven v roce 2019 
 

Název knihovny Počet jednotek Roční přírůstek 
Sbírková knihovna 3262 27 
Ottendorf. knihovna 6904  0 
Badatelská knihovna 3625 16 
Celkem 13 791 43 
 

 
4. EXPOZICE A VÝSTAVY - ZPRACOVANÉ 

 
4.1 Stálé expozice 
Labyrint svitavských příběhů – expozice o historii města v příbězích jeho obyvatel. V roce 
2019 došlo ke změně instalace – ukázka svitavského betléma byla betlému z důvodů 
pokračujících restaurátorských prací nahrazena 152 ks sbírkových předmětů z fondů 
Výtvarné umění, Svitavský betlém, Alois Petrus, Uměleckoprůmyslové předměty a Obecná 
sbírka. Dále je zde vystavena 1 neevidovaná socha z Městského hřbitova ve Svitavách. 
Z historie praní -  vystavena je část největší sbírky exponátů mapujících tuto lidskou činnost 
v České republice. K expozici je vydán průvodce a celá sbírka je přehledně dokumentována 
na webu muzea. Její součástí je herna pro školní skupiny a rodiny s dětmi, expozice je 
průběžně doplňována o nové přírůstky. 
Expozice Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy - 
expozice o holocaustu na pozadí příběhu svitavského rodáka Oskara Schindlera. Součástí 
expozice jsou předměty z muzejních sbírek, dále zapůjčené z Židovského muzea v Praze a 
z Muzea v Gross Rosen. Přímo v expozici je možnost zhlédnutí dokumentárních filmů  
o Oskaru Schindlerovi a také o historii města Svitavy v české, německé a anglické verzi. 
Muzeum esperanta – expozice Českého svazu esperanta a svitavského klubu esperanta 
zpřístupněná v budově Ottendorferova domu  
Svitavské vily – známé i neznámé – na chodbě muzea jsou trvale umístěny výstavní panely, 
které se věnují místním architektonickým skvostům rodinného bydlení.  
V. O. Ottendorfer – stálá výstava o životě svitavského mecenáše Valentina Oswalda 
Ottendorfera (1826 - 1900) a „jeho budovách“ ve městě je instalována na jedenácti panelech  
v interiéru Ottendorferova domu.  

4.2.Krátkodobé výstavy realizované v roce 2019           

Dramaturgie výstavní činnosti byla tak jako v minulých letech připravena s ohledem na 
různorodé zájmy odborné i laické veřejnosti. Muzeum připravilo celkem 15 výstav. 
9. 2. - 31.3. 
ALOIS PETRUS – ŘEZBÁŘ, VÝTVARNÍK, SBĚRATEL 
Výstava k 130. výročí narození významného svitavského řezbáře, který strávil ve Svitavách 
velkou část svého života. Výstava ze sbírek muzea byla poté zapůjčena do Městského muzea 
ve Skutči, kde se Alois Petrus narodil. 
2. 2. – 10. 3. 
 



 

 

PŘEHLÍDKA 2019 
Tradiční výstava výtvarníků svitavského okresu. Vystavovalo na 50 amatérských malířů, 
řezbářů, keramiků i tvůrců užitého umění. 
17. 3.  - 21. 4.  
JAN ŠTĚPÁNEK - VÝBĚR Z DÍLA  
Výstava poličského autora s těžko zaměnitelným filozofickým stylem tvorby. Obrazy Jana 
Štěpánka znají mnozí svitavští příznivci jeho uměleckého vidění. 
12. 4. – 13. 5. 
PTÁCI 
Hravá výstava o ptactvu přiblížila návštěvníkům muzea přírodu našeho regionu. Zavedla 
návštěvníky do pestrého a různorodého světa našich létajících sousedů. 
27. 4. – 19. 5. 
39. NÁRODNÍ VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 
Národní výstava amatérské fotografie má již tradičně premiéru ve svitavském muzeu a poté 
putuje do dalších míst České a Slovenské republiky. Odborná pětičlenná hodnotila 832 
snímků od 209 autorů a 5 kolektivů. Na výstavu doporučila více než 250 fotografií. 
1. 6. – 22. 9. 
POJĎME SI HRÁT 
Unikátní výstava byla vytvořena ve spolupráci s vydavatelstvím moderních společenských 
her pro děti i dospělé ALBI. K nahlédnutí i k hraní byly hry rodinné, pro jednotlivce, hry 
strategické, logické či karetní, historické hry nebo hlavolamy. 
1. 6. – 22. 9. 
ŽELEZNICÍ ÚDOLÍM SVITAVY 
Výstava k 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová 
Rozsáhlá a podobná výstava nabídla textové i obrazové části věnované historii trati. Ke 
zhlédnutí byla i řada trojrozměrných předmětů, cedulí a dokumentů ze světa železnice a také 
zdařilých modelů starých parních lokomotiv.  
20. - 22. 9.2019 
HOUBY SVITAVSKA 
Výstava zaměřená na houby našeho mikroregionu. 
4. 10. – 12. 1. 
ZROZENÍ SVITAVSKÉHO BETLÉMA  
Práce na finální podobě svitavského betléma restaurátorem Kamilem Andresem  
4. 10. - 7. 11. 
KRAJINA PĚTKRÁT JINÁ 
Výstava malířů, jejichž jména jsou úzce spjata s Českomoravskou vysočinou a jejichž obrazy 
při putování tímto krajem často potkáváme Akvarely jednoho z nejuznávanějších malířů 
Vysočiny Jana Odvárky, obrazy plné barev Pavla Kabeláč, realistický svižný rukopis Rudolfa 
Polláka, snové vize a pohádkové až naivní olejomalby Petra Špačka, snové krajiny 
pohybující se za hranici reálna Ivana Baboráka. 
2. 12. 2019 – 12. 1. 2020 
NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA  
Výstava betlémů ze sbírek ústeckoorlického muzea, ale i regionálních betlémů – ze Svitav, 
 Litomyšle, Rohozné, Poličky, Bělé nad Svitavou, Dolního Újezdu… 
2. 12. 2019 – 12. 1. 2020 
OTOKAR BŘEZINA  
Výstava mapující život Otokar Březiny. Po výstavě v Senátu ČR byla zapůjčena do Svitav 
Českým svazem esperanta. 
 
 



 

 

Výstavy mimo prostory MMG 
24. 1. – 10.2. / foyer kina Vesmír 
Slavnostní předpremiéra filmu Schindlerův seznam ve Svitavách 
Výstava fotografií a dokumentů k předpremiéře filmu a odhalení pomníku Oskara Schindlera 
v parku Jana Palacha 9. března 1994 byla volně přístupná všem návštěvníkům filmových 
představení. 
1.9. 2019 / Foyer kina Vesmír  
Vážky  
Fotografická výstava vážek - jednoho z nejstarobylejších řádů hmyzu. Na tvorbě výstavy 
spolupracoval Michal Hykel s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. 
8. 7. – 10. 9. 2019 / Kavárna V Parku 
10. 9. – 1. 12. 2019 / Divadlo Trám 
GAMU  
Výstava výtvarných děl galerijního kroužku pro mladé umělce při muzeu. 
17. 11. – 30. 11./Fabrika 
Svitavské osmy 
Výstava o proměnách města v letech končícím číslem osm. 
   
4.3 Návštěvnost muzea a galerie 
Expozice a výstavy muzea navštívilo 14 169 návštěvníků, z toho 5449 ve školních výpravách 
a 2534 v jiných skupinách. Neplatících (pedagogický doprovod, návštěvníci s volným 
vstupem, návštěvníci vernisáží, dnů otevřených dveří, muzejní noci, Svitavští využívající 
volných vstupů apod.) bylo 4106. Počet návštěvníků muzea ve srovnání s předešlým rokem je 
zvýšený díky úspěšným sezonním i novým přírodovědným výstavám. Nárůst návštěvníků je 
především ve školních skupinách, které navštěvují doprovodné interaktivní programy, tak i 
v dalších kategoriích.  
 

Tabulka návštěvnosti muzea  
Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Počet návštěvníků 9540 11959 9510 11533 11345 11629 14169 
z toho platících 7016 9228 6681   8646   8857   8734 10063 
z toho neplatících 2524 2731 2829   2887   2488   2895   4106 
Školní skupiny 3012 5295 3095   3791   4493   4413   5449 
Ostatní skupiny 567 354 987     539   1829   1455   2534 
 

Graf a struktura návštěvnosti 
 

 



 

 

5. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 
5,1 František Kupka – Praha 
Zájezd pro veřejnost na komentovanou prohlídku jedinečné výstavy Františka Kupky ve 
Valdštějnské jízdárně v Praze. Výstava byla do Prahy převezena z Francie a putovala dále do 
Finska. Součástí zájezdu byla i návštěva Sovových mlýnů a Werichovy vily na Kampě. 
 
5.2 Poradenský den pro výtvarníky 
Setkání výtvarníků za přítomnosti lektora – pedagoga spojený s diskuzí a výběrem prací na 
výstavu amatérských výtvarníků okresu Svitavy. Součástí byl také výběr prací na 
připravovanou výstavu výtvarníků regionu. Lektoři: Jiří a Vendula Látalovi 
 
5.3 Masopust a staročeská zabijačka 
Tradiční masopustní průvod na svitavském náměstí v režii masek z Vortové na Hlinecku. 
Masopustní veselice byla doplněna zabijačkovými hody v režii restaurace U Zvonečku. 
 
5.4 Velikonoce v muzeu  
Celodenní bohatý velikonoční program se konal v muzeu v sobotu před Velikonocemi pro 
veřejnost, poté v pondělí pro školy – ve výstavních síních, zahradě i dílnách. Návrat k 
velikonočním tradicím, výrobě velikonoční výzdoby, dětským hrám i různému zdobení 
kraslic. Ve spolupráci s SVČ Tramtáryje a mnoha dobrovolníky. 
 
5.5 Hledání hvězdy Davidovy – Svědkové lidskosti 
Desátý ročník vzdělávacího cyklu akcí Hledání hvězdy Davidovy měl v podtitulu Ghetta 
v nás. Koncipován byl do dvou částí – duben 2019 (tradiční termín v souvislosti s narozením 
Oskara Schindlera) a listopad 2019 (pogrom Křišťálové noci ve Svitavách). 
24. ledna 2019 / 15:00 / Kino Vesmír 
Schindlerův seznam 
Obnovená premiéra remasterované verze filmu Stevena Spielberga Schindlerův seznam 
(1993). Premiéry se zúčastnilo 65 osob. 
24. ledna – 10.2. / foyer kina Vesmír 
Slavnostní předpremiéra filmu Schindlerův seznam ve Svitavách 
Výstava fotografií a dokumentů k předpremiéře filmu 9. března 1994 a odhalení pomníku 
Oskara Schindlera v parku Jana Palacha byla volně přístupná všem návštěvníkům filmových 
představení. 
15. dubna /9:30 a 17:00 / Ottendorferův dům a muzeum 
Židé v Republice československé (1918-1939) 
Dvě přednášky (pro školy a veřejnost) PhDr. Libora Vykoupila Ph.D., pracovníka 
Historického ústavu FF MU v Brně, byly vyprávěním o postavení Židů v české společnosti. 
Přednášek se zúčastnilo celkem 148 lidí.  
23./Út/10:00/Fabrika 
Brundibár 
Dětská opera z židovského sirotčince Praze.  V roce 1943 se většina tvůrců sešla v 
Terezínském ghettu, kde byla opera znovu nastudována. Představení bylo zneužito 
nacistickou propagandou jako důkaz o idylickém životě Židů v Terezíně. Operu nově 
nastudovanou divadlem AHA! v Praze navštívilo 250 žáků základních škol. 
 25.Čt/17:00/městské muzeum 
 
 
 



 

 

Jeruzalém – střed(t) civilizací 
Přednáška historika muzea Radoslava Fikejze o dvou týdnech ve vánočním městě, které je 
pokládáno za střed světa. Putování po biblických místech, hřbitovech a muzeích Starého 
Města a Památníku holocaustu Jad Vašem. Přednášku navštívilo 12 lidí. 
Po 11. 11. 16:00/ulice 5. května 
Stolpersteine 2019 – položení dvou Kamenů zmizelých před domem na ulici 5. května ve 
Svitavách. Ve spolupráci s brněnskou židovskou obcí byly vyrobeny dva kameny Siegmunda 
a Marie Goldsteinovi, kteří zahynuli v době holocaustu v Osvětimi v letech 1942-43. Kulturní 
doprovod: smíšený pěvecký sbor ZUŠ Svitavy. Modlitbu za zemřelé přečetl Přemysl Dvořák. 
Uložení kamenů se zúčastnilo cca 25 lidí z řad svitavské veřejnosti. 
 
5.6  Svitavská muzejní noc 
Konala se v muzeu a Ottendorferově domě v předvečer oslav 170. výročí zprovoznění 
železnice Česká Třebová – Brno. Součástí bylo slavnostní otevření výstav na turistickou 
sezónu. Na programu se podílela řada dobrovolníků. 
17:00 Železnicí údolím Svitavy  
Vernisáž výstavy k 170. výročí železniční tratě Česká Třebová – Brno  
17:00 Deskové a vzdělávací hry  
Vernisáž sezónní výstavy pro celou rodinu  
18:00 Lokálka - koncert známé country hudební skupiny  
19:00 Keramické panoráma Svitav Klicperka  
Odhalení čtvrté části keramické zdi Wita Pichurského z Univerzity v polském Opole - 
německé dějiny českého města polskýma očima.  
19:30 Komentovaná prohlídka výstavy s jejím spoluautorem Pavlem Stejskalem  
20:30 Paraplet – koncert svitavských muzikantů  
17:30 -23:00 Velké kolejiště Milana Meisla  
V provozu velké kolejiště o rozměrech 6 x 3,5 m  
17:30 -23:00 Jak si postavit mašinku – dílna pro děti, výroba vláčků z papíru i dřeva v 
muzejních dílnách 
17:00- 23:00 Café Rozcestí  
Terasa kavárny na muzejní zahradě s obsluhou klientů Domova na rozcestí  
17:00 - 23:00 Otevřené muzeum  
Zdarma zpřístupněny všechny výstavy i stálé expozice muzea  
20:00 a 22:00 Tajuplný Ottendorferův dům  
Noční program v prostorách historické Ottendorferovy knihovny v podání DOcelaMAlého 
divadla, taneční skupiny Passion a Klubu esperanta  
 
5.7 Oslavy 170. výročí železnice Brno - Česká Třebová  
Zprovoznění železniční tratu ve Svitavách v roce 1849 bylo pro město velkým přínosem. 
Proto i oslavy 170. výročí této události na přelomu května a června, na které se podílela řada 
svitavských organizací, ale také Pardubický kraj, AŽD Praha, města Česká Třebová, Březová 
nad Svitavou, Letovice a obce Opatov, Hradec nad Svitavou, byly velkolepé.  
Muzeum k tomuto výročí připravilo velkou výstavu „Železnicí údolím Svitavy“, 
organizovalo slavnostní příjezd historického vlaku, jízdy historického vlaku s parní 
lokomotivou a obsluhou v dobových uniformách, kyvadlovou dopravu historickým 
autobusem, zápůjčku historického kolotoče a střelnice. V provozu bylo funkční šest metrů 
dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem, probíhaly komentované prohlídky 
výstavy k železnici s jejím autorem Pavlem Stejskalem, jízdy parního vláčku pro děti na 
muzejní zahradě, deskové hry, výroba mašinek z různých materiálů v muzejních dílnách, 



 

 

půjčovna dobových kostýmů a focení na náměstí. K dispozici bylo na 5 tisíc balónků 
dodaných sponzorsky AŽD Praha. 
Nakladatelství Tváře s.r.o. vydalo k této události knihu „Železniční trať Brno - Česká 
Třebová na starých pohlednicích“, která byla do vyprodání nákladu v dostání na výstavě 
v muzeu. Muzeum ve spolupráci s Poličskou lokálkou, z.s. vydalo k oslavám pohlednice, 
příležitostná razítka a vizitky.  
 
5.8 Doprovodné akce k letní výstavě Pojďme si hrát 
24. 6.  Seminář pro pedagogy a vychovatele na téma moderní a vzdělávací hry s herním 
specialistou Jirkou Líznerem ze společnosti ALBI. 
8. 7.  Deskohraní v muzeu - den plný her pro děti, dospělé, celé rodiny.  
14., 15. 9. Dva dny výuky společenských a vzdělávacích her a prodeje nových her a knih za 
účasti pracovníků společnosti Albi.  
 
5.9 Galerie Venkovka  
Malování, vznik nových výtvarných děl, setkávání se s přáteli tentokrát v Nadačním domě J. 
Plívy. Instalace a vernisáž galerie Venkovka za účasti autorů nově instalovaných obrazů 
v Uličce pod Věží v měsíci září.  Deinstalace všech obrazů v rámci opravy fasády budov 
Staré radnice a domu U Mouřenína. Ve spolupráci s agenturou Boží mlýny. 
 
5.10 Týden otevřených ateliérů 26.–30. 8.  
Poslední týden v srpnu byla muzejní zahrada a dílny otevřeny zdarma veřejnosti. 
Návštěvníkům se věnovali lektoři různých oborů a tak si každý zájemce mohl vyzkoušet 
některé z řemesel a vlastní výrobek si odnést domů. Jednotlivé dny byly věnovány různým 
materiálům, program byl doplněn koncerty na podiu muzejní zahrady. Akce se konala díky 
finančnímu přispění Pardubického kraje.  
Pondělí – ateliér textilu a nití: pletení z papíru, paličkování, vyšívání, pletení z pedigu, 
plstění 
Úterý – ateliér skla a keramiky: vitráže, práce na hrnčířském kruhu, tasovská metoda, 
pískování skla, klasická keramika 
Středa – ateliér kovu a drátu: kovářská dílna, drátování, drátěné šperky, kovolitectví, 
nepravý smalt  
Čtvrtek – ateliér dřeva a barev: soustružení, práce s nožem a dlátem, dřevěné hračky 
Pátek – ateliér světla a stínu: seznámení s fotografickým řemeslem, historická fotografie, 
kamera obskura 
26. 8. / Po/ muzejní zahrada Frappé – koncert brněnské folkové skupiny  
28. 8. / St / muzejní zahrada Alfasrnec – koncert brněnské kapely 
30. 8. / Pá /ulička Pod Věží Vernisáž venkovní galerie Venkovka 
 
5.11 Dny evropského dědictví 
Téma roku 2019 Památky a zábava. Zdarma otevřené expozice, dernisáž sezónních výstav, 
Albihrátky - svátek deskových a vzdělávacích her pro všechny věkové kategorie v prostorách 
výstav, zahrady i muzejních dílen. Zájemcům se věnovali pracovníci firmy Albi, součástí 
byla výuka nových her, prodej kreativních a vzdělávacích her a knih, soutěže o ceny.  
                 
5.12 Pouť ke sv. Jiljí  
Pouť ke sv. Jiljí jako vyvrcholení svitavských letních slavností organizujeme již tradičně ve 
spolupráci se Střediskem kulturních služeb – muzeum se podílelo na scénáři (historický 
program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaným životu ve Svitavách v 16. století). 
 



 

 

5.13 Živá zeď  
Expozice Živé zdi u podchodu obchodního centra Albert, zaměřená na podporu lokálního 
umění. Cílem je dostat umění blíže k lidem a prezentovat místní autory či zajímavá místa ve 
Svitavách a okolí. V roce 2019 zde bylo instalováno 6 výstav: 
Osmičkové etudy 
Osmičkové letopočty, které zahýbaly dějinami města na fotografiích z archívu městského 
muzea. 
 
Kámen, nůžky, papír 
V muzejních dílnách se dějí věci. Foto-pozvánka na setkání s malířkou, kovářem, řezbářem, 
sklářem, fotografem, pekařkou a dalšími šikovnými lidmi. 
Vzory rozšiřují obzory 
Fotografie z projektu Vzory rozšiřují obzory, který byl realizován ve školním roce 2017/2018 
v Lesním klubu pro děti Napísek. 
Za svitavskou přírodou  
Zvířata našeho okolí ve fotografiích, jejichž autorem je Michal Hykel. 
Myšlenky slavných k 17. listopadu 
Hugo Adam Syčák se rozhodl přispět k atmosféře 30. výročí sametové revoluce a 
prostřednictvím životních příběhů inspirativních lidí a jejich výroků vytvořil vizuální koncept 
výstavy, která je k vidění od 21. srpna.  
Rub a líc Bhútánského štěstí 
Fotografie Kristýny Tronečkové z cest po Bhutánu. 
 
5.14  Advent ve Svitavách 
Příprava a organizace předvánočních programů pro veřejnost i školní skupiny  
1.prosince  Nad betlémem vyšla hvězda 
Vernisáž výstavy betlémů ze Svitavska, Poličska, Litomyšlska a hlavně originálních 
papírových betlémů, které jsou typické pro Ústeckoorlicko. Výstava se konala ve spolupráci s 
Městským muzeem v Ústí nad Orlicí. 
Instalace betléma Františka Malého v životní velikosti na svitavském náměstí, odhalení 
nových figur betlémského výjevu. 
8. prosince Vánoce ve Svitavách 
Vánoční zvyky a obyčeje v prostorách muzea: malování a prodej klasických baněk, pečení 
cukroví, pletení vánoček, smažení tradičních vánočních hnízd, prodej tradičních ozdob, 
výroba vánočních vazeb, prodej dárků apod. 
10., 11. prosince Vánoce v muzeu  
Dvoudenní programy pro školy - zdobení perníčků, smažení svitavských vánočních 
hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, výroba drobných dárků 
15. prosince Textilní a papírový advent 
Výroba vánočních dekorativních ozdob a předmětů z textilu a papíru za pomoci odborných 
lektorů: pletení z papíru a pedigu, paličkování, patchwork, plstění, enkaustika a origami. 
22. prosince  Kovový a dřevěný advent 
Výroba vánočních dekorativních ozdob a předmětů z kovu a dřeva. Smaltování, drátování, 
výroba ozdob na soustruhu, výroba dřevěných vizitek k dárkům, malování a tisk originálních 
PF. 
24. prosince Štědrý večer v muzeu  
Vánoční společné setkání a zpěv se svitavskými muzikanty před tradiční návštěvou půlnoční 
mše.  
 
 



 

 

5.15 Přírodovědné vycházky 
Během roku 2019 proběhly celkem 4 biologické vycházky. První z nich byla doprovodnou 
akcí k výstavě o ptactvu (14.4.) Vedla od Lánského rybníka přes Vodárenský les do města a 
zaměřovala se na pozorování a kroužkování ptactva. Celkem se ji zúčastnilo 14 osob. Další 3 
vycházky byly součástí cyklu Po Svitavsku za..., který pořádáme společně se ZO ČSOP 
Rybák Svitavy. Na vycházku za pavouky kolem Horního rybníku (22.6.) přišlo 11 osob, na 
exkurzi za stromy našich parků (19.10.) dorazilo 14 účastníků a vycházky za zimujícím 
ptactvem (9.11.) se zúčastnilo 41 osob.  

 

6. ODBORNÁ ČINNOST MUZEA 
 
6.1  Kniha Svitavské osmy 
Nová publikace historické řady MMG Fikejz, R.: Svitavské osmy, ed. Svitavy, 2019 
vycházela ze stejnojmenné výstavy z roku 2018. Vydání publikace podpořilo město Svitavy a 
Pardubický kraj. Její představení veřejnosti bylo součástí celoměstské vzpomínkové akce 
k výročí Sametové revoluce „30 let poté“ 17. listopadu 2019 v kulturním centru Fabrika 
Svitavy. 
Kniha zachycuje proměny města v letopočtech, které končí číslicí osm, oproti výstavě byla 
doplněna o nové fotografie a velké historické letecké snímky města. Pro edici musely být 
upraveny rozsahy textů a vytvořená nová koncepce sazby. Výsledkem je 144 stran s více než 
500 fotografií.  
 
6.2 Podklady pro putovní výstavu Pardubického kraje k 30. výročí Sametové revoluce 
Historické podklady a fotografie byly poskytnuty garantům jednotlivých sekcí pro přípravu 
panelů pro výstavu. Ve spolupráci s kolegy z Východočeského muzea Pardubice, 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Regionálního muzea v Litomyšli byly zpracovány 
texty o proměnách města v oblasti a) dopravní infrastruktury 1970-1989; b) bytové výstavby 
1948-1989; c) památkové péče 1948-1989; d) uměleckých děl z let socialismu; e) kulturního 
a sportovního života 1970-1989. Podklady sloužily i pro edici propagačních tiskovin 
k výstavě.   
 
6.3 Revize socialistického umění na katastru města  
Ve spolupráci s kolegy z Univerzity Pardubice a VŠCHT v Praze byly připraveny podklady 
do databáze socialistického umění na katastru města Svitavy. 
 
6.4 Činnost v pracovní skupině pro regeneraci památkové zóny   
Příprava historických podkladů a komentářů k projektům regenerace MPZ, jejichž 
vyhlašovatelem je MěÚ Svitavy (Morový sloup, Langerova vila). 
 
6.5 Zpravodaj Naše město 
Odborní pracovníci muzea pravidelně připravují jednu stranu zpravodaje s informacemi  
o výstavách, akcích a seriál Naše devítky (11. dílů) a článků na témata souvisejících 
s muzejními aktivitami. 
 
6.6 Publikační a výzkumná činnost v oblasti přírodovědy 
V roce 2019 se pracovníci muzea zapojili do celorepublikového sčítání káněte lesního (Buteo 

buteo), kroužkování zimujícího ptactva České republiky, Mezinárodního sčítání vodních 
ptáků, Liniového sčítání druhů a pokračoval též projekt dlouhodobého kroužkování ptactva 
na Lánském rybníce. Také byly určeny některé ptačí vycpaniny pro výstavy muzea v 
Jeseníku a připraveny podklady pro pracovníky Slezského zemského muzea v Opavě k 



 

 

publikaci o fauně Slezska. Došlo též na zpracování údajů o našem herbáři pro stránky herbář 
online a určování neznámých druhů z fotografií občanů Svitav. Ve sborníku Panrus, 
vydávaném Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické, byl publikován 
následující článek pracovníka muzea: Vrána J. & Kadava L. 2018: Ornitologická pozorování 
2018. Panurus 28: 101-131. 
 
6.7 Dokumentace památek 
Pro farnost Koclířov byla připravena dokumentace vývoje kaple sv. Josefa na Hřebči, pro 
restaurátory Langerovy vily ve Svitavách pak dokumentace stavebních zásahů na objektu, 
pro NPÚ Pardubice zpracována dokumentace k baroknímu sloupu na Olomoucké ulici pro 
budoucí restaurátorský záměr. 
  
6.7   Svitavský betlém   
V roce 2019 pokračovalo náročné restaurování historického mechanického betléma, který byl 
v roce 2015 po mnoha jednáních na úrovni kraje i MK ČR převeden do majetku města 
Svitavy, potažmo Městského muzea galerie ve Svitavách a v témže roce zapsán do 
Centrálního registru památek České republiky. Do restaurátorského týmu ve sledovaném roce 
přibyli krom Šárky a Petra Bergerových a Kamila Andrese ještě Vendula a Jiří Látalovi. Bylo 
zrestaurováno celkem 76 inventárních čísel většinou složitých reprezentativních budov. Byly 
očištěny, opraveny a zrekonstruovány nalezené zbytky původních mechanik, vyrobeny k nim 
kopie originálů figur, vše rozpohybováno a umístěno ve speciální vitríně. Byla připravena 
koncepce stavby betléma, celý betlém byl v průběhu dvou měsíců za účasti restaurátora 
Kamila Andrese postaven tak, jak bude vypadat jeho definitivní podoba po ukončení 
restaurování všech sbírkových předmětů, vyrobení konstrukce a pohybového mechanismu a 
propojení. Při stavbě betléma se ukázalo, že po rekonstrukci bude jeho definitivní délka 15 
metrů. Celkové náklady z rozpočtu města Svitavy, Ministerstva kultury ČR a Pardubického 
kraje na restaurování betléma v roce 2019 činily 1 871 tis. Kč 
V průběhu roku proběhlo 7 kontrolních dnů za účasti pracovníků NPÚ. v celkové výši 1 871 
tis. Kč. 
V průběhu roku jsme jednali o vhodných prostorách na budoucí instalaci Svitavského 
betléma. Po několika pracovních verzích, které se však posléze ukázaly nevyhovující, padla 
po konzultacích s restaurátory volba na budovu v majetku města na náměstí Míru č. 3.  
 

 
7.   PREZENTACE MUZEA V MÉDIÍCH 

 
7.1   Webové portály  
Web muzea je poplatný době svého vzniku, tedy roku 2008 a neodpovídá současným 
trendům. K jeho slabinám patří nemožnost funkčního zobrazení na chytrých komunikačních 
zařízeních. Časově náročná je i příprava grafických prvků a zajištění funkčnosti webu jako 
celku. V současné době hledáme vhodný dotační titul ke změně redakčního systému webu.  
Facebook - Efektivita soc. sítě, zvláště v propojení s profilem Svitavy – oficiální informační 
portál města, je pro muzeum jedním ze snadno měřitelných komunikačních kanálů s větším 
dosahem než statické www stránky. Muzeum mělo v roce 2018 celkem 4 administrátory,  
resp. pracovníky muzea, kteří jsou zodpovědní za vytváření image instituce.  
 
7.2  Spolupráce s médii  
ČTK, MF Dnes, Deníky Bohemia, 5+2, místní televize CMS TV,  ČRo Pardubice a ČRo 1 
Radiožurnál. Pravidelně informujeme o nových akcích, výstavách, workshopech i 
zajímavostech z historie města a okolí v Českém rozhlase Pardubice a místní televizi.  



 

 

Pro ČRo Pardubice byly připraveny dvě cca 30 minutové reportáže formou rozhovoru nad 
historickými tématy, a to 15. březen 1939 – nacistická okupace českých zemí (R. Fikejz) a 
Sametová revoluce ve Svitavách (R. Fikejz, B. Čuhelová, P. Horák) a pořad Pozvánka do 
Svitav v rámci cestovatelských pozvánek. 
V průběhu roku natočila televize CMS dva delší pořady o rekonstrukci Svitavského betléma 
s komentářem restaurátora Kamila Andrese. V měsících říjnu a listopadu probíhal časosběr 
provizorního stavění betléma ve svitavském muzeu. V prosinci ve Svitavách točila 
pardubická redakce Čro hodinový pořad o svitavském betlému do relace Kdo umí, ten umí.  
 
7.3  Plakáty a bannery k výstavám a akcím pro CMS a MIOS  
Grafické upoutávky pro vysílání lokální televize místo textových zpráv a výroba plakátů pro 
informační systém  
 
7.4 Tiskové zprávy a tiskové konference – pravidelný tiskový servis pro média s propagací 
aktuálního dění. 
 
 

8.  PŘEDNÁŠKY A PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
 
8.1. Historické přednášky a prohlídky města  
Přednášková činnost a průvodcovské služby jsou připravovány dle požadavků objednatele, a 
to co do délky, tak do podrobnosti výkladu. Standardně je využíván školní model dvou 
spojených hodin (90 min.), ale CK nebo cílená turistika počítá i s celodenním programem. 
V případě procházek městem využíváme audiosystém, který byl pořízen v rámci projektu (38 
stanic + mikrofon). Procházka městem je rozčleněna do několika okruhů s možností výběru 
míst, která budou zpřístupněna. Spolupracujeme s farním úřadem římskokatolické církve pro 
zpřístupnění církevních památek. Za kalendářní rok 2019 bylo uskutečněno 27 aktivit pro 
593 osob. 
 

Kdy Program Kdo Počty  
15.1. Svitavské osmy Klub seniorů 24 
16.1. Svitavské osmy veřejnost 30 
17.1. Svitavské osmy veřejnost 40 
18.2. HHD - Oskar Schindler Muzejníci z Krakova 18 
29.3 HHD - Oskar Schindler SVČ lektoři 12 
15.4.  Holocaust Střední školy Svitavy 92 
15.4.  Holocaust veřejnost 8 
21.5 Prohlídka města SZŠ Svitavy 20 
22.5. Prohlídka města SZŠ Svitavy 28 
4.6. HHD - Oskar Schindler SOU a U Svitavy 18 
18.6. Prohlídka města Klub seniorů  31 
28.8. Prohlídka města OA Svitavy  26 
30.8. Prohlídka města Gymnázium Svitavy 20 
30.8. Prohlídka města Gymnázium Svitavy 20 
8.9.  Prohlídka města CK Happy Tour 41 
17.9. HHD - Oskar Schindler Delegace z Polska 5 
27.9.  Prohlídka města SZŚ Svitavy 20 
27.9.  Prohlídka města SZŚ Svitavy 20 
2.10.  Prohlídka města Mor. zemská knihovna Brno 30 



 

 

17.10. HHD - Oskar Schindler ZŠ Městečko Trnávka 12 
21.10. HHD - Oskar Schindler Slezská univerzita Opava 18 
22.10. Rok 1989 ZŠ TGM 30 
4.11. Rok 1989 SZŠ Svitavy 115 
5.11. Rok 1989 ZŠ Riegrova 30 
Celkem  27 skupin 593 
 
8.2 Přírodovědné přednášky v prostorách muzea a v přírodě 
Pro širokou veřejnost proběhly tři přednášky s přírodovědnou tématikou. Přednášky na téma 
Ptáci Svitavska se zúčastnilo 18 osob, přednášky o Houbách 36 osob a na přednášky o 
evoluci 15 osob.  

 

9.  MUZEJNÍ PROGRAMY 
 

9.1 Muzejní programy pro skupiny 
Muzeum pokračuje v organizování vzdělávacích a volnočasových programů, které vycházejí 
z celkové koncepce muzejní práce. Lektoři muzea se zaměřují na práci se školní mládeží, 
zájmovými skupinami do 18 let a skupinami dospělých a seniorů. V zásadě lze muzejní 
aktivity rozdělit na historické programy (přednášky, prohlídky města, herní prvky), 
výtvarné aktivity (programy k výstavám, GAMU – výtvarné ateliéry a workshopy), 
přírodovědné programy (vycházky přírodou kolem města, přednášky s herními prvky  
v muzeu) a na výuku řemesel (kovář, sklář, řezbář, kameník – a jejich workshopy).  
Celkově se všech sledovaných programů účastnilo 381 skupin s 10543 účastníky. 
 

Programy Školy Zájmové skupiny 18- Zájemci 18+ 
Skupin Osob Skupin Osob Skupin Osob 

Z historie prací techniky 4 73   1 28 
Čarování s textilem 2 27     
Přehlídka 2018 1 20   1 12 
Řezbář Alois Petrus 18 396     
Svitavské osmy 4 73   3 94 
Ptáci 22 501   3 51 
Jan Štěpánek – výběr z díla 2 51     
Pojďme si hrát 20 443 2 68   
Železnicí údolím Svitavy 18 408 2 68 2 66 
Krajina pětkrát jinak 11 234     
Betlémy, vánoční zvyky a obyčeje 15 308     
Houby 6 105   1 36 
Esperanto     1 50 
Vánoce v muzeu 47 857 2 745 1 570 
Řemeslné adventní neděle   1 30 1 50 
Štědrý večer v muzeu     1 165 
Velikonoce v muzeu 24 550 1 67 1 281 
Muzejní noc   1 415 1 310 
Oslavy výročí železnice   1 224 2 315 
Otevřené ateliery   5 80 5 140 
Dny evropského dědictví   1 84 1 109 
Výtvarné programy 7 152     
Řemeslné programy 19 380 8 72   
Workshopy řemeslné a výtvarné   8 67 9 58 
Letní tábor   10 200   
GAMU – výtvarná školička   31 382   
Historické programy 20 472   8 176 
Přírodovědné programy 19 399 3 32 4 49 
Celkem 259 5449 76 2534 46 2560 



 

 

9.2   Muzejní příměstský tábor  
Výtvarně naučný tábor pro děti od 8 do 12 let s názvem Vlakohrátky. Děti zažily v letošním 
roce tábor plný her a vlaků. Zaujala je výroba vlastní hry, kterou vytvářely z různých 
materiálů. Skleněný obal na hru zdobila vždy originální skleněná mozaika, se kterou dětem 
pomohl sklář a výtvarník Vladimír Gracias. Navštívili jsme Žďár nad Sázavou, kde jsme 
prošli moderně pojatým muzeem a také jsme si prohlédli jedno z největších modelových 
kolejišť u nás. Zoolog Jakub Vrána děti při procházce kolem svitavských rybníků seznámil 
s živočichy žijícími kolem nás. Ani letos nechyběl sport, pohyb v přírodě výtvarné a 
řemeslné tvoření. Tábor se uskutečnil v délce 10 dnů pro celkem 40 dětí. 
 
 

10. PROJEKTY A GRANTY  
 
10.1. BIOLOGIE VE SVITAVSKÉM MUZEU 
Tento projekt získal dotaci 84 000 Kč z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v 
muzejnictví, který financuje Ministerstvo kultury. V jeho rámci byly spolufinancovány 
výstavy ptactva a hub, přírodovědné přednášky pro veřejnost a výukové programy pro školy. 
Podařilo se zakoupit mikroskopy, fosilie, dalekohledy, sítě na hmyz, modely obojživelníků, 
dermoplastické preparáty a ocenění pro účastníky výukových programů. Všechny tyto 
předměty tak mohou být používány pro obdobnou činnost také v dalších letech.   
 
10.2. DOTACE NA SBÍRKY A SBÍRKOTVORNOU ČINNOST 
Tabulka výše příspěvků  na str. 5 
Z několika grantových programů Ministerstva kultury a Pardubického kraje se podařilo 
financovat část restaurátorských prací na Svitavském mechanickém betlému. Dále byl z 
prostředků poskytnutých Pardubickým krajem pořízeno vybavení, jež je potřebné k zlepšení 
stavu depozitářů a sbírkových předmětů. Zakoupený vysoušeč začal být využíván v 
depozitáři D5, kde jsou nyní uloženy především předměty spojené s prací technikou. Bylo 
zde díky němu dosaženo prakticky ideální vlhkosti. Z lepenkových desek budou vyrobeny 
krabice využívané především pro textil. Jejich pH vlastnosti přitom zajišťují potřebnou 
ochranu před chemickými vlivy okolního prostředí. Archivační skříň je pak využívána k 
uložení předmětů různého zaměření a představuje vybavení nutné k jejich ochraně. Celkově 
tak získané prostředky zajistily kvalitnější uložení řady sbírkových předmětů a výrazně 
přispěly k zajištění podmínek, které jsou potřebné pro dlouhodobé zachování těchto 
předmětů.    
 

11. SPOLKOVÁ ČINNOST PŘI MUZEU 
 
11.1  Muzeum esperanta 

   Zpráva o činnosti  (viz příloha) 
 
11.2  Muzejní historický klub Záviš 
V klubu pracuje pravidelně 8 stabilních členů - badatelů, spolupracujících na konkrétních 
činnostech je 30 dalších. Vedoucím klubu je PhDr. Milan Štrych.  
Hlavní témata a akce roku: 
1. Třicátý jubilejní ročník Tříkrálového průvodu 
2. Zájezd do Prahy – Werichova vila pro organizátory a účinkující Tříkrálového průvodu  
3. Pietní akt u pomníku napoleonských vojáků z bitev u Aspern a Wagramu – 110 let po 
polní mši v součinnosti s litomyšlskými pamětníky (na základě natočeného dokumentu 



 

 

svitavskou televizí se podařilo spojení s historickým regimentem pěstujícím napoleonskou 
tematiku, se kterým je dohodnuta spolupráce.  
4. Rozsvícený Svíb – akce na hradeckém bojišti, kterou spoluorganizujeme se třemi obcemi, 
Komitétem 1866 a Hasičským sborem Čistěves 
5. Noc kostelů 2019 – zajištění programu v kostele sv. Josefa v Lánech 
6. Příprava zřízení pomníku Drahomíře Dufkové na svitavském hřbitově 
7. Převoz náhrobní desky plukovníka Oberbachera bojujícího v roce 1866 v lese Svíb 
z Olšanských hřbitovů do Svitav a organizace opravy náhrobku spojené s výletem do Prahy 
8. Organizace zájezdu do Osvětimi se 40 dalšími žáky ZŠ Felberova 
9. Účast na zájezdu do památníku Vojna u Příbrami a na pohřebiště politických vězňů 
v Praze-Ďáblicích 
10. Tradiční dušičkový program v kostele sv. Jiljí pro cca 100 účastníků 
11. Navázání spolupráce s rodinou Lamatsch-Tauber v Německu a v USA a zřízení nápisu 
zemřelých z této rodiny na svitavském hřbitově 
12. Organizace dušičkového průvodu ke hrobu rodiny Lamatch-Tauber 
13. Tradiční čištění kamenů zmizelých ve městě 
14. Příprava 31. Tříkrálové jízdy 
15. Průběžně péče o hroby na svitavském hřbitově (Bierovi, hroby z války 1866…) 
Drobnější badatelské akce vyplývají z aktuálních potřeb. 
 
11.3 Spolek patchworku 
Spolek patchworku Svitavy se schází v prostorách muzea pravidelně každý měsíc. Členky 
spolku pořádají své šicí dílny pro veřejnost a svou činnost prezentují v rámci workshopů jako 
součást pravidelných akcí – např. Velikonoce či Advent ve Svitavách.  
 

11.4 Dobrovolnictví  
Svitavské muzeum již několik let využívá ke své činnosti práce dobrovolníků, bez jejichž 
pomoci by se řada akcí nemohla konat. Jde o skupinu žen v důchodovém věku (s obměnami 
kolem 30 lidí), kteří zdarma ochotně vypomáhají při akcích, jako jsou masopust, vánoce 
v muzeu, muzejní noc, vernisáže apod.).  
 

 
 

12. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI MUZEA 
 

12.1 Opravy a údržba 
Budova muzea a galerie 
V průběhu roku 2019 probíhaly drobné opravy osvětlení, EPS, záložních zdrojů a plynových 
zařízení. Také byly uskutečněny povinné revize: elektroinstalace, plynových zařízení a 
kotelny, výtahové plošiny, komínů, hasicích přístrojů a tlakových nádob, EPS, PZTS, CCTV. 
V muzejních dílnách bylo v únoru doplněno a nainstalováno roletové zatemnění, v červnu 
ošetřeny přední i zadní vrata historické budovy a opravena střecha hlavní budovy. 
V souvislosti s nadměrnou vlhkostí zdiva a boční fasády přístavby na Klicperově ulici byla 
provedena oprava problematických míst.  
Ottendorferova knihovna 
V průběhu roku byla v historickém objektu Ottendorferovy knihovny prováděna běžná 
údržba. V lednu byla dokončena rekonstrukce koupelny v ubytování a v červnu opravena 
střecha. Na základě revizních doporučení bylo pořízeno zábradlí do Muzea esperanta a 
schodišťového madla do sklepa budovy. 
 
 



 

 

12.2   Ubytování Ve věži 
Ve věži budovy Ottendorferovy knihovny poskytuje organizace ubytování pro oficiální 
návštěvy města a jím zřízených organizací, pro kulturní účely (herci, muzikanti, výtvarníci a 
další účinkující ve Svitavách) a za poplatek i pro veřejnost. Za rok 2019 ubytování využilo 
celkem 319 osob, z toho 128 osob platících a 191 osob režijních (Město Svitavy, SKS, 
Městská knihovna). 
  
 

 

 

Příloha: Zpráva o činnosti Muzea esperanta 

 

 

 

 

 

 
Zpráva o činnosti 

Muzea esperanta ve Svitavách 
za rok 2019 
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 Úvod 

Muzeum esperanta je jediné toho druhu v České republice. Bylo slavnostně otevřeno dne 20. září 
2008. Vzniklo v součinnosti Českého esperantského svazu, města Svitav, Městského muzea a galerie 
ve Svitavách a Klubu přátel esperanta ve Svitavách,z.s. Iniciátorkou vzniku muzea byla předsedkyně 
místní klubu esperanta Ing. Libuše Dvořáková a tehdejší členka výboru ČES. Muzeum bylo 
vybudováno hlavně z dotací Ministerstva kultury ČR, města, ČES a nadace Esperantic Studies 
Foundantion (USA).  Dalšími sponzory byla firma HEJDUK CZ a Vyroubal Moravská Třebová.  

Z hlediska právní formy je muzeum organizační složkou Českého esperantského svazu, který je 
zapsaným spolkem. Je to nezisková organizace. Svoji činnost zajišťuje zcela dobrovolnicky a zdarma. 
Jeho hlavním cílem a posláním je podpora šíření mezinárodního jazyka esperanto, určeného pro 
mezinárodní komunikaci na bázi rovnoprávnosti. Podporuje jazykovou rozmanitost a chrání minoritní 
kultury. Studium tohoto jazyka je doporučováno i za účelem usnadnění učení se cizím jazykům.  

V roce 2008 byla mezi městem Svitavy a ČES podepsána Nájemní smlouva. Prostory pro účely Muzea 
esperanta v přízemí Ottendorferova domu byly poskytnuty zdarma. Součástí smlouvy je i sepsaný 
inventář, kde část je majetkem ČES, část MMG Svitavy. Dne 27. 9. 2011 Rada města schválila 
umístění sídla ČES v budově na náměstí Míru 81/1, Svitavy, Město. Po třech letech je uzavírána vždy 
nová Smlouva o výpůjčce mezi MMG Svitavy a ČES. V současné době je smlouva platná do 31. 12. 
2022.  

Na základě těchto smluv jsou prostory využívány Českým esperantským svazem a Klubem přátel 
esperanta ve Svitavách, který zde má rovněž schváleno sídlo, a hnutím Brontosaurus. Na základě 
samostatné smlouvy mezi MMG Svitavy a čajovnou, jsou prostory Muzea esperanta dány k dispozici i 
čajovně. ČES zde pořádá akce pro esperantisty, místní klub zde pořádá akce pro esperantisty i 
širokou veřejnost. Asociace Brontosaurus, kterou zastupuje člen místního esperantského klubu Jan 
Richter, zde pořádá ve spolupráci s klubem cestovatelské večery, o bližším využití prostorů čajovnou 
nevíme. O prostory muzea a jejich údržbu se starají členové místního klubu, stejně tak jako o 
ohlášené hosty. 

ČES i klub se snaží propagovat město Svitavy nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Že je 
propagace úspěšná, je zřejmé i ze zvyšující se návštěvnosti zahraničních hostů na mezinárodních 
akcích zde pořádaných i na vernisážích výstav. Díky esperantu již Svitavy navštívili esperantisté ze 
všech kontinentů.  

 Výstavní činnost 

Dne 14. září byla otevřena nová výstava s názvem „50 let od znovuzaložení ČES a mládežnické 
hnutí", kterou připravil pro ČES svitavský klub. Její obsah je velmi široký. Většinová část výstavy je 
věnována nejdůležitějším esperantským událostem v naší zemi, jako je Světový kongres esperanta 
v Praze v roce 1921 a v roce 1996, otevření Muzea esperanta, představení čestných členů Českého 
esperantského svazu včetně jejich zásluh o esperanto a jejich děl, esperantskému táboru Lančov, 
esperantským seminářům ve Skokovech v Českém ráji, Svazu hendikepovaných esperantistů se 
sídlem v Pardubicích. Podrobně je zde zpracována historie esperantského hnutí od počátku 
minulého století do roku 1953, kdy musel být esperantský svaz zrušen, dále novodobá historie po 
znovuobnovení esperantského svazu v roce 1969 do současnosti. Malou část výstavy vytvořila 
Paulína Jalakšová, předsedkyně Svazu esperantské mládeže, o hnutí esperantské mládeže.  Své 
zastoupení na výstavě má i bohatá činnost místního klubu, který v roce 2019 zorganizoval či se 
zúčastnil 42 akcí. Veškerá tato činnost je podrobně zpracována ve fotoknize za rok 2019.    

 



 

 

 Knihovní činnost 

Zpracování knihovního fondu systematicky zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského klubu. V 
současné době má knihovna Muzea esperanta zkatalogizováno více jak 19. 513 titulů, což je o téměř 
1.000 titulů více jak v loňském roce. Mimo muzejní knihovnu Marie Čumová zajišťuje také 
katalogizaci knih a časopisů na výměnu, kterých je více jak 2300 jednotek, a zajišťuje prodej knih pro 
ČES při návštěvách muzea, při konferencích a sjezdech, nebo je zasílá poštou. Vede zapůjčování knih 
pro badatelské účely, skenuje materiály od esperantistů. Takto bohatý knihovnický fond je možný 
díky ředitelce Městského muzea a galerie Blance Čuhelové, která zapůjčila další prostory v objektu 
Milady Horákové 10 ve Svitavách. 

 Sbírkotvorná činnost 

 V roce 2019 jsme získali nejvíce knih z Dánska. Nejdříve dovezl Jan Niemann plný kufr knih osobně 
na počátku roku a do konce roku se nám podařilo dopravit do Svitav ve spolupráci ze závodem 
Fibertex dalších asi 500 knih. Ze zahraničí jsme dostali knihy od UEA z fondu Bachrich, dále od Nancy 
Fontannaz ze Švýcarska. Pravidelným dárcem nových knih je Dr. Petr Chrdle, majitel nakladatelství 
KAVA-PECH. Do konce roku 2019 získalo Muzeum esperanta knihy od více jak 83 dárců z Česka i ze 
zahraničí. Vše je pečlivě zaevidováno. Členové klubu se zúčastnili oslavy 110 let esperanta 
v chorvatském Bjelovaru. Při této příležitosti darovali jménem svazu 6 banánových krabic knih, které 
máme vícekrát, novému dokumentačnímu esperantskému centru v Durdievaci při jeho slavnostním 
otevření. Další nabízíme na výměnu nebo darujeme zájemcům. Za dary, které získáváme ze zahraničí, 
zasílá děkovné dopisy Petr Chrdle, který má na starosti mezinárodní spolupráci. 

         Pořadatelská činnost  
V Muzeu esperanta převažují akce pořádané místním Klubem přátel esperanta ve Svitavách,z.s. a 
Asociací Brontosaurus, kterou zastupuje člen místního klubu. V součinnosti s ČES je připravována 
nová výstava a program vernisáže. O návštěvách muzea prostřednictvím čajovny nejsme 
informováni.  

10.1.             cestovatelský večer - Jeseníky 
17.1.             cestovatelský večer - Kamčatka 
21.2. cestovatelský večer - Madagaskar 
23.2. členská schůze za účasti hostů z jiných klubů  
24.2.              návštěva Jana Niemanna z Dánska 
14.3.              cestovatelský večer – cesta do Honkongu                   
16.3.  výměnná burza 
12.4.               návštěva žáků III. ZŠ v muzeu  
12.4.  cestovatelský večer – archeologie okresu Svitavy 
23.4.       navštívila nás rodina Burkertova z německého Bonnu  - noví přátelé ze světového    

 kongresu  v Lisabonu 
  4.5.         návštěva manželů Curtinových - lingvistů z University v Santa Barbaře, USA. Byli jsme   

  jediným muzeem navštíveným v naší republice. Návštěva byla studijní povahy.  
  1.6.                o muzejní noci  se účinkující vrátili do roku 1969  včetně tehdejších pohádek pro děti, 
                         Celý program byl v režii Radky Obloukové a jejího souboru DOMA, v Muzeu    

  esperanta tančily tanečnice.  
8. - 11.6.   mezinárodní setkání ve Svitavách s výlety do Rájce – Jestřebí, Moravského krasu, 

Rudky u Kunštátu, Litomyšle, Nových Hradů a Prahy. Součástí programu setkání byla i 
vernisáž výstavy v senátu ČR „Otokar Březina – domluvíme se v EU“, kde svitavský klub 
byl spoluorganizátorem.   

 12. a 19.6.  Příprava fotografií pro celosvětovou soutěž na téma „Láska a čaj“, kterou vyhlásil Čínský 
esperantský svaz a Čínský mezinárodní rozhlas CRI. Svitavy v soutěži zastupovali Jan 



 

 

Richtr, Jana Moláčková, Li Huang a Klub přátel esperanta ve Svitavách.  Každý účastník 
mohl zaslat 10 fotografií v požadované kvalitě na dané téma. Deset svitavských 
fotografií bylo nominováno do další akce „Čaj, láska a svět“.  Fotografie byly rozeslány 
s dalšími nominovanými do celého světa pro účastníky nové akce „ Čaj, láska a svět“.   

  14. 7. Navštívili nás manželé Murielle a Jéromé Caré z Francie. Jejich syn se rovněž seznámil 
s Pavlem Huang během světového kongresu v Lisabonu.  

20.-27.7. Li Huang  se svým synem Pavlem se zúčastnila světového kongresu ve finském Lahti, kde 
propagovala město Svitavy a Muzeum esperanta.  

14.-15.9.     se konala vernisáž nové výstavy  „50 let od znovuzaložení ČES a mládežnické hnutí", 
kterou připravil pro ČES svitavský klub. Svitavský klub si také připravil pro Český 
esperantský svaz dárek k výročí svazu ve formě esperantského stromu, který při té 
příležitosti vysadil v blízkosti Muzea esperanta. Vzhledem k množství podzemních sítí na 
daném pozemku musel klub zaplatit i jejich vytyčení. Ve večerním programu Li Huang 
předvedla ceremonii čaje.  

 13.-16.9. V těchto dnech jsme měli na návštěvě polské esperantisty z Wroclavi, kterým jsme  
představili celé město včetně Vodárenského lesa a Parku patriotů. Spolupracujeme 
s nimi již delší dobu  i v oblasti výměny knih.  

   16.9. Muzeum navštívili žáci základní školy ze Žiáru nad Hronom v rámci družební spolupráce 
s III. ZŠ Riegrova.    

20.-22.9. Členové svitavského klubu se zúčastnili oslav 110. výročí esperanta v chorvatském 
Bjelovaru. Jan Richtr a Li Huang  se zúčastnili recitační soutěže. Libuše Dvořáková 
předala knihy do nového dokumentačního centra Chorvatského esperantského svazu 
v Durdievacu a navázala spolupráci s tamní Českou obcí a esperantisty Bjelovaru. V roce 
2020 chorvatští přátelé přijedou do Svitav a vystoupí taneční i pěvecký soubor v rámci 
kulturního programu nové vernisáže.    

  26.9.            cestovatelský večer – Petrohrad, Rusko   
  19.10. Burza sběratelů  
  24.10.  cestovatelský večer – Kuba  
  21.11.           cestovatelský večer – Japonsko, Jižní Korea  
    8.12. XII. Marcipánové Vánoce – nejnavštěvovanější akce v Muzeu esperanta.  Celkem 117 

dětí tvořilo marcipánové figurky.  Místní klub pro děti přichystal Pamětní listy. Přijel i 
Marek Blahuš z Brna se svojí rodinou. Jeho tříletá dcera Rozárka již plynně mluví 
esperantem. Tentokrát jsme měli i zahraniční hosty z Ruska a Itálie.  

    9.12.       Daria Slonová z Ruska a Edoardo Nannotti z Itálie besedovali s dětmi ve III. ZŠ   
                    o výuce na ruských a italských školách. Daria Slonová natočila o adventní neděli    
                    a v pondělí krátký film o Svitavách a o Muzeu esperanta pod názvem „Mia urbo,  
                    mia asocio“ (Mé město, můj svaz). Film zaslala do soutěže, kterou vyhlásil  
                    celosvětový svaz esperanta UEA. Ceny budou předány v rámci světového  
                     kongresu v Montrealu. Film o Svitavách získal čtvrtou cenu. Film je možno  
                     shlédnout na adrese: https://youtu.be/pTtQga_8ci4.  
  12.12.         cestovatelský večer – Srí Lanka 
 
        Mezinárodní spolupráce 
 
Během celého roku členové svazu navazovali další spolupráci s esperantisty ze zahraničí ať již 
osobními kontakty při mezinárodních akcích nebo formou informačních médií - časopis Starto, 
Retkomunikoj, Ipernity, Facebook, Informilo. 
 
V rámci spolupráce Libuše Dvořákové s předsedkyní Slezského esperantského svazu Teresou 
Pomorskou došlo k darování knih do knihovny L.L. Zamenhofa v Bjalystoku.  
Svitavští esperantisté navštívili Muzeum esperanta v Národní knihovně ve Vídni. 

https://youtu.be/pTtQga_8ci4


 

 

 
Pokračuje spolupráce se slovenskými esperantisty. V roce 2020 se uskuteční Letní esperantský 
seminář SES pořádaný Peterem Balážem v Kroměříži. Jedná se o akci, které se zúčastňují esperantisté 
z více jak 20 zemí. Nabídli jsme účastníkům i návštěvu Svitav a Litomyšle.  
Pokračovala spolupráce klubu s čínskými esperantisty.  V rámci roku jsme se zúčastnili celosvětové 
fotografické soutěže a akce „Čaj, láska a svět“, která byla spojena s výstavou. Akce bude 
dokumentována a prezentována ve světě.  
Dlouhodobě pokračuje spolupráce s „Nakladatelstvím LORENZ“ v Brazílii, které vydává mimo jiné i 
každoročně obsáhlou ročenku stejného jména, tedy Almanach Lorenz. V roce 2019 navštívili potomci 
F.V.Lorence jeho rodnou obec Vrdy, kde byla po něm pojmenována knihovna. 
Pokračuje výměna knih s knihovnou v německém Aalenu díky Karl Hains  Schefferovi.  
Propagace Svitav a Muzea esperanta proběhla i v Bjelovaru v rámci oslav 110 let esperanta. 
S místními esperantisty a Českou obcí jsme navázali spolupráci. V roce 2020 navštíví naše město.  
Naše město i Muzeum esperanta jsme propagovali při setkání s Martinem Schefferem, který je 
členem celosvětového výboru UEA.  
Navázali jsme spolupráci s Dánskými esperantisty, kteří přijedou v roce 2020 do Svitav.  
 

 Propagace 
Propagací v nejširším měřítku je vždy 1. den světového kongresu, kde se pravidelně koná Veletrh 
esperantského hnutí. Kongres se tentokrát konal ve finském Lahti. Zúčastnila se jej členka 
svitavského esperantského klubu Li Huang se svým synem Pavlem. Na kongresu rozdávala 
propagační materiály města a Muzea esperanta v esperantu, pohlednice muzea, časopisy Starto, ve 
kterých se píše o veškerém dění v Muzeu esperanta.  
Na počátku března zaslal svitavský klub blahopřání k uvítání nového roku v Samarkandě, 
Uzbekistánu, svátku zvaném „Assalom, Navro’z-2019!“. Svitavský klub byl jediný z ČR, dále byla 
zaslána blahopřání z 19 zemí světa. Naše blahopřání bylo uveřejňováno po 4 dny v celostátním tisku 
“Narodnoe slovo“, v celostátním týdeníku „Lady“, v krajském deníku „Samarkandskij Vestnik“ a dále 
je uloženo s dalšími na internetovém státním kulturním Zpravodaji a na městském turistickém 
portálu. Odkazy na tyto adresy nám byly zaslány.    
Další propagace probíhá díky časopisu Starto, Retkomunikoj, Ipernity, Facebook. Místní klub zajišťuje 
rozesílání časopisu Starto do mnoha zemí světa. Do zahraničí jsou rozesílány i internetové zprávy 
Retkomunikoj a jiné esperantské časopisy vydávané v jiných zemích. V poslední době jsou akce 
v muzeu natáčena.  
Články o všech akcích ve Svitavách sepisuje pravidelně Libuše Dvořáková pro časopis Starto a Naše 
město. Dalšími přispěvateli byl Miroslav Sýkora a Matěj Nárožný.  
Muzeum esperanta bylo také umístěno na internetový portál Mapy.cz 

 
 Česká média 
Libuše  Dvořáková mluvila na Pardubickém rozhlase o esperantu a Muzeu esperanta v pořadu  pod 
názvem : Místo, kde si rozumí všechny národy světa.  
https://pardubice.rozhlas.cz/svitavy-misto-kde-si-porozumi-vsechny-narody-sveta-8132757  
Byl natočen krátký filmový záběr z Muzea esperanta v rámci reportáže  o Svitavách a byl vysílán 
v regionálním vysílání České televize.  

https://pardubice.rozhlas.cz/svitavy-misto-kde-si-porozumi-vsechny-narody-sveta-8132757


 

 

 

       Naše město 

č. 4/2019 „Zahájili jsme spolupráci s Dánskem“ – Libuše Dvořáková   
č. 5/2019 „ blahopřání ze Svitav v uzbeckém časopise „Lady“ - Miroslav Sýkora 
č. 6/2019 „Američtí lingvisté v Muzeu esperanta“ – Matěj Nárožný 
č. 9/2019 „ Svitavský klub se zapsal ve světě“ – Libuše Dvořáková 
č.10/2019 „Lípa pro připomenutí obnovy ČES“- Libuše Dvořáková 
č.11/2019 „Navázání spolupráce s chorvatským Bjelovarem“ – Libuše Dvořáková 
č. 12/2019 „Nejvyšší ocenění putovala do Svitav“ – Miroslav Sýkora   

Pravidelné příspěvky v tomto zpravodaji má i člen klubu Jan Richter, který zde uveřejňuje své 
pozvánky na cestovatelské večery.  

        Videoreportáže 

Film o Svitavách, který získal čtvrtou cenu v Montrealu, je možno shlédnout na adrese: 
https://youtu.be/pTtQga_8ci4  

Na muzejním webu www.muzeum.esperanto.cz byla založena nová rubrika „Knihovnická a 
muzejnická literatura“.  Výbor ČES vkládá veškeré akce na web  www.esperanto.cz.  

 Závěr 

Muzeum esperanta ve Svitavách se stalo centrem esperantského hnutí v České republice. Díky 
zahraničním kontaktům a článkům uveřejňovaných v zahraničních časopisech se dostává stále více 
do povědomí esperantistů celého světa. Proto i účast zahraničních hostů při akcích se zvyšuje. Díky 
esperantu se daří šířit naši kulturu do zahraničí. 

V Muzeu esperanta se konají akce věnované i široké veřejnosti, např. cestovatelské večery, 
marcipánové vánoce, muzejní noc, koncerty a jiné. Vstupné je většinou zdarma nebo za dobrovolný 
příspěvek.  Veškerá práce esperantistů je vykonávána zdarma.  

Doufáme, že spolupráce s městem Svitavy se bude i nadále rozvíjet ku prospěchu obou stran. 

 

Ing. Libuše Dvořáková                                        
předsedkyně Klubu přátel esperanta ve Svitavách, z. s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pTtQga_8ci4
http://www.muzeum.esperanto.cz/
http://www.esperanto.cz/
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Úvod:  
 
Hlavní náplní činnosti knihovny jsou stále výpůjční služby a podpora čtenářské gramotnosti. 

Celkem jsme v loňském roce registrovali 2 794 čtenářů a zrealizovali 690 kulturních a 

vzdělávacích akcí. Těší nás zvýšený zájem o vzdělávací programy ze strany škol.  

Ve spolupráci s Místním akčním plánem vzdělávání pokračujeme v projektu „Proměna 

knihovny na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a mládež“, jehož součástí jsou 

pravidelné klubové aktivity. Díky nim se nám podařilo získat návštěvníky a čtenáře z řad 

veřejnosti. Pozitivní ohlas má taktéž projekt S knížkou do života, který motivuje k návštěvě 

knihovny i maminky s nejmenšími dětmi.  

Knihovny současnosti jsou místem setkávání, jsme proto rádi, že se nám díky příspěvku 

z projektu Obec přátelská seniorům podařilo upravit prostory knihovny a vybudovat 

v půjčovně pro dospělé novou relaxační zónu.  

Počet výpůjček klasických knih každoročně nepatrně klesá. V roce 2019 může být pokles 

způsoben dvoutýdenním uzavřením knihovny z důvodu revize knihovního fondu. Čísla ale 

vypovídají i o proměně funkce knihovny – výrazně se např. zvýšil počet výpůjček e-knih a 

stolních her.  

 

 



 

 

Novinky v roce 2019 

Díky vybudování odpočinkové zóny a úpravám prostoru knihovny se změnily také nepatrně 

naše služby – vzniklo nové místo pro knižní novinky, hudební CD se vybírají podle seznamů 

a regál s cizojazyčnou literaturou byl přesunut na studovnu. Součástí úprav je také umístění 

obrazovky, kde informujeme o akcích knihovny a službách knihovny.  

 

Zapojili jsme se do projektu Spisovatelé do knihoven. 

V rámci projektu S knížkou do života jsme začali spolupracovat se spolkem Matky sobě. 

Maminky s dětmi se u nás pravidelně scházejí. 

Zapojili jsme se do databáze Osobnosti regionu, kterou provozuje a vyvíjí Městská knihovna 

v České Třebové ve spolupráci s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí. Odkaz do databáze je 

na našem webu.  

Převedli jsme posledních pět knihoven obvodu Svitavy do systému Tritius, a vybudovali tak  

regionální knihovní systém. Bezproblémový provoz jsme zajistili obnovou technického 

vybavení (pořízením nového serveru z dotace Ministerstva kultury).  

 

 

 

Doplňování a zpracování fondu: 
V roce 2019 proběhla revize knihovního fondu, došlo tak k většímu odpisu opotřebovaných a 

neaktuálních knih (celkem 6 436 dokumentů). Při vyřazování využíváme „Zlatý fond 

literatury“, který je zveřejněn na webu Národní knihovny.  



 

 

V posledních letech se zaměřujeme na obnovu knihovního fondu, a to v souladu se 

„Standardem pro doplnění a aktualizaci knihovního fondu“. Praxe ukázala, že čtenáři žádají 

především novinky a vadí jim dlouhé čekací lhůty. Proto se snažíme žádané knihy kupovat ve 

více výtiscích.    

 

Celkový přírůstek v roce 2019 byl 2 554 knihovních jednotek (zvukové knihy, 

audioknihy, stolní hry), z toho 150 knih a her bylo pořízeno z projektu Obec přátelská 

seniorům.  
 

g) Nakoupili jsme a zpracovali 2 320 knih, dále 124 audioknih, 62 zvukových knih pro 

nevidomé a slabozraké a 22 kusů stolních her v celkové hodnotě 561 183 Kč. Stav 

fondu svitavské knihovny k 31. 12. 2019 je 68 822 knihovních jednotek.  

h) Knihovní fond doplňujeme přes distributory (Kosmas, Euromedia, Pemic), popř. 

nakupujeme z levných knih či místního antikvariátu. 

i) Čtenáři je velmi využívána služba Tip na knihu (téměř 100% požadavků jsme 

schopni splnit). 

j) Každoročně využíváme projekt Ministerstva kultury „Česká knihovna“, který je 

zaměřen na podporu nekomerčních titulů českých nakladatelství, a projekt 

„Cizojazyčná literatura“, díky kterému nabízíme aktuální beletristické tituly 

v cizích jazycích, a to nejen v angličtině a němčině, ale také např. ve slovenštině, 

francouzštině, italštině.  

k) Odebíráme 88 titulů periodik (v hodnotě 72 740 Kč) a denního tisku; dokupujeme 

stolní hry.  

l) Požadavky na naučnou literaturu řešíme přes meziknihovní výpůjční službu (knihy 

objednáme z jiných knihoven). 

m) Zvyšuje se počet čtenářů, kteří využívají půjčování e-knih. 

 

Čtenáři, návštěvníci a výpůjčky 

V roce 2019 jsme měli zaregistrováno 2 794 čtenářů, z toho 864 čtenářů dětských. 
Nepatrný pokles čtenářů je úměrný poklesu počtu obyvatel Svitav, mírně se zvýšil počet 

dětských čtenářů, což může být dáno projekty na podporu čtenářské gramotnosti (S knížkou 

do života, čtenářský klub).  

 



 

 

Knihovnu navštívilo celkem 62 173 uživatelů (návštěvníků knihovny, uživatelů internetu a 

návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí).  

 

Každoročně dochází k poklesu výpůjček klasických knih, snižuje se i počet návštěvníků 

internetu. V roce 2019 se však výrazně zvýšil počet půjčených e-knih (o 250 výpůjček), počet 

vyřízených požadavků na meziknihovní výpůjční službu a výrazný nárůst jsme zaznamenali u 

výpůjček stolních her a u prezenčních výpůjček. Vypovídá to o proměně doby a proměně 

funkce knihovny. Přístup k internetu je běžnou součástí domácností, ke studiu je využíváno 

v knihovně wi-fi připojení. K hledání informací o akcích knihovny se využívají sociální sítě, 

došlo proto i k poklesu přístupu na webové stránky knihovny.  

 

Vypůjčilo se 99 769 dokumentů: knihy (19 981 naučné literatury, 65 648 krásné literatury),      

1 751 AV dokumentů, 11 108 periodik, 1 281 stolních her a 301 e-knih.  

 

Služby knihovny 

 

Počet vzdělávacích a kulturních akcí se zvýšil, a to díky pravidelným aktivitám realizovaných 

z projektu MAP II (čtenářský, fantasy a filmový klub). Zvýšil se také zájem ze strany škol.  

Celkem proběhlo 690 kulturních a vzdělávacích akcí (z toho bylo 540 akcí pro školy),   

kterých se zúčastnilo 8 272 návštěvníků.  
 

Kromě klasických výpůjčních služeb (půjčování knih, audioknih, denního tisku a časopisů, 

stolních her) nabízíme: 

 

 Služby dětem s poruchou čtení a učení a jejím rodičům – dokupujeme logopedické 

knihy a pomůcky, učební systém Logico Primo a Logico Picollo, komiksy, 

audioknihy, Albi tužky. 

 Poskytujeme služby pro handicapované (půjčování zvukových knih, donášková 

služba). 

 Knihovnu pravidelně navštěvuje i Centrum denních služeb (Světlanka); pracovnice 

knihovny také dochází 2x – 3x ročně s programem do místního stacionáře. 



 

 

 Spolupracujeme s projektem města Mentorská asistence, doučování probíhá 

v prostorách knihovny, žáci i studenti v rámci doučování navštěvují knihovnu. 

 Díky projektu Ministerstva kultury jsme obohatili fond cizojazyčné literatury. 

 Každý čtvrtek probíhá PC kurz pro začátečníky, realizujeme Virtuální Univerzitu 

třetího věku. 

 Provozujeme databázi Osobnosti regionu. 

 

Akce pro školy a na podporu dětského čtenářství 

 

 Jsme zapojeni do celostátního projektu S knížkou do života (Bookstart), jehož cílem 

je podpora čtenářské pregramotnosti dětí od 0 do 3 let. Na slavnosti vítání občánků 

obdrží každé dítě dárkový motivační balíček, jehož součástí je registrace dítěte do tří 

let věku. Zrealizovali jsme dvě setkání pro maminky s dětmi, o které byl velký zájem. 

Každý měsíc probíhá v knihovně setkání maminek s dětmi ze spolku Matky sobě. 

 

 Již druhým rokem realizujeme projekt Proměna Městské knihovny ve Svitavách na 
kreativní a vzdělávací centrum pro děti  a dospívající mládež. Cílem projektu 

MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy je podpořit vzdělávání na základních a 

mateřských školách v regionu ORP Svitavy prostřednictvím aktivit z oblasti čtenářské 

a předčtenářské gramotnosti. V rámci projektu realizujeme čtenářský klub, fantasy a 

filmový klub a aktivitu Kufr plný knih. Jejím cílem je dostat co nejblíže ke čtenářům 

různých věkových kategorií (předškoláci, první a druhý stupeň ZŠ) současnou kvalitní 

knižní produkci. Záměrem je, aby si děti mohly vybrat, přečíst, ale také si ponechat 

knihu, která je osloví, a získaly tak možnost vytvořit si během školního roku základ 

vlastní domácí knihovničky. Ve školním roce 2019/2020 jsou zapojeni: MŠ Milady 

Horákové, ZŠ Lačnov, ZŠ Radiměř, Speciální škola a ZŠ Opatov.  

 

3. Navštěvují nás všechny svitavské mateřské, základní i střední školy, taktéž školka 

Paperáček; z mimosvitavských Hradec nad Svitavou, Radiměř, Brněnec, Opatov, 

Opatovec, Vendolí, Brněnec, Březová nad Svitavou. 

 

4. Zapojujeme se do celostátního projektu Pasování prvňáčků (všichni zúčastnění 

prvňáčci dostanou poukaz do knihovny na registraci na rok zdarma) a Knížka pro 



 

 

prvňáčka.  V loňském roce bylo pasováno do stavu čtenářského 413 dětí celkem z 8 

ZŠ. Zapojily se i mimosvitavské školy (Vendolí, Lačnov, Hradec nad Svitavou).  

 
 Pro první stupeň jsou připraveny motivační programy, např. Knihoplutí (cílem je 

seznámit děti se všemi druhy literatury). 

 
 Uspořádali jsme třetí oficiální ročník literární olympiády „Svitavská čtečka“, které 

se zúčastnilo 36 žáků devátých tříd ze svitavských i „přespolních“ škol. Ty nejlepší 

jsme ocenili hodnotnými cenami (1. místo čtečka elektronických knih). Vítězkou se 

stala studentka gymnázia z Poličky, která získala pro svou školu putovní pohár. 

Naším záměrem je vytvořit typ soutěže pro studenty, kteří se orientují humanitně, 

zabývají se literaturou a v neposlední řadě jsou čtenáři, kteří navštěvují knihovnu. 

 
 Ze středních škol nás pravidelně navštěvuje Střední zdravotnická škola, pro niž 

vytváříme programy na míru. 

 
 Knihovnu navštěvují pravidelně i děti ze Speciální a základní školy. 

 
 Nabízíme program pro družiny. 

 
 Pro školy pořádáme setkání se spisovateli a jiné programy (např. Divadlo Evy 

Hruškové a Jana Přeučila, workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, Markou 

Míkovou, projekt Listování). 

 
Beseda se spisovatelkou Markou Míkovou pro ZŠ T. G. Masaryka 



 

 

 

 
 Ukončili jsme celoroční hru na podporu dětského čtenářství Lovci perel. Jedná se o 

motivační soutěž, kdy děti na základě přečtených knih odpovídají na otázky.  

 

Akce pro veřejnost 
 

 Oslavili jsme Den pro dětskou knihu. V pátek proběhlo autorské představení 

spisovatelky Terezy Říčanové Vlk Šedivák, v sobotu workshop s knihou Terezy 

Říčanové Psí knížka a celé dopoledne byla v knihovně připravena různá stanoviště 

pro mladší i starší děti. Největší úspěch mělo vyrábění dekorací z knih.   

 Jednou měsíčně probíhá čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let, fantasy klub od 8 let  a 

filmový klub (ve spolupráci s MAP II). Uváděny jsou především filmy vzniklé na 

základě knižní předlohy  (např. Osvícení, Pěna dní, Pořád jsem to já, Farma zvířat). 

Jeden čtenářský klub proběhl s loutkoherečkou a spisovatelkou Markou Míkovou a 

jeden fantasy klub se spisovatelkou a autorkou komiksů Klárou Smolíkovou. 

 
                                           Fantasy klub s Michalem Římalem 

                                  

C) V rámci projektu Spisovatelé do knihoven se uskutečnilo autorské čtení s Alešem 

Palánem a Radkem Malým. 



 

 

D) V rámci turné po České republice nás navštívil americký spisovatel Robert 

Fulghum. 

 Ve spolupráci s MAP II jsme se zapojili do celostátního festivalu Den poezie 

(proběhlo setkání s básníkem Radkem Malým) a uspořádali jsme přednášku 

pedagožky Markéty Světlíkové na téma „Jak dětem číst, aby je to bavilo“. 

 Stále populární je projekt scénického čtení Listování, které představuje knihy 

netradiční formou. Proběhlo celkem 5 představení pro veřejnost.  

 Uspořádali jsme výstavy v pasáži Multikulturního centra (Výstava fotografií Olgy   

Havlové, Pozor, v knihovně je kocour, Živé pochodně). 

 Zrealizovali jsme 4 kluby po náctileté na téma young adults, dystopie apod.  

 Během prázdnin se uskutečnilo 2x čtení pro nejmenší děti, pro starší děti jsme 

připravili odpoledne s Harrym Potterem a Simpsonovými. Oblíbenou aktivitou je 

každoroční prázdninové pátraní (plnění úkolů rozmístěných na stanovištích po 

městě)  

 Připojujeme se k celostátním akcím Týden knihoven, kampaň Kniha ti sluší 
Vzdělávací akce  

 

 Přednáškový cyklus Proměna společnosti za posledních 30 let  
Celý rok jsme si připomínali výročí 17. listopadu. V rámci přednáškového cyklu jsme 

zrealizovali následují akce: 

Proměna společnosti z pohledu sociologie (Jiřina Šiklová), Opuštěná společnost (Erik 

Tabery), Jan Palach 1969-1989-2019 (historik Petr Blažek), Baráky (František 

„Čuňas“ Stárek), Byli jsme při tom (Jiří Dědeček), Listování: Mé dětství v socialismu 

Zvol si info (přednáška o fake news pro ZŠ), Přednáška o 17. listopadu s Petrem 

Sedlákem z Ústavu pro studium totalitních režimů pro gymnázium, Vzdělávací 

program pro 1. stupeň ZŠ realizovaný knihovnicí, Výstava fotografií Olgy Havlové 

 

 
- Téma zdraví a osobního rozvoje  

Doba jedová (Anna Strunecká), Proč se bojíme být šťastní, Terapie Su-Jok             

a léčebné hudební nástroje, Proč se špatné věci dělají dobrým lidem a naopak, Je 

víra skutečně neslučitelná s moderní vědou, Emoce versus rozum 

 

 



 

 

 Ostatní akce:  

Expediční jachting, Vybrat si školu, možné či nemožné (ve spolupráci s projektem 

Inkluze ve Svitavách), České tajemno (Arnošt Vašíček), Gruzie na kole, Klenoty 

USA krajinné a hvězdné 

 

Spolupráce 

Kromě škol spolupracujeme i s dalšími organizacemi města: Středisko kulturních služeb, 

Středisko volného času (účast na Dni dětí, na základě požadavku program v době táboru 

či prázdnin, účast v porotě recitační soutěže), Městské muzeum a galerie ve Svitavách, 

Mateřské centrum Krůček, Centrum denních služeb Světlanka, Klub Tyjátr, Klub seniorů.  

 

Regionální funkce 

Městská knihovna ve Svitavách je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích k výkonu 

tzv. regionálních funkcí. Objednáváme si služby u 6 profesionálních knihoven (Polička, 

Litomyšl, Moravská Třebová, Jevíčko, Dolní Újezd, Bystré), dále síť knihoven tvoří         

2 profesionální knihovny v Březové nad Svitavou a Městečku Trnávka a 104 obecních 

knihoven. Tzn. že metodicky spravujeme celkem 112 knihoven regionu 

profesionálních i obecních. Pod naší knihovnu spadá 22 obecních knihoven a knihovna ve 

Březové nad Svitavou.  

1. Převedli jsme zbývajících pět knihoven do systému Tritius, a vybudovali tak 

regionální systém. Došlo k zeefktivnění spolupráce mezi obecními a naší 

knihovnou. 

2. V roce 2019 proběhlo 129 metodických návštěv, 148 konzultací po knihovnách 

regionu (v obvodu Svitavy to bylo celkem 47). 

3. Pomáháme při revizích, bylo zrevidováno 18 knihoven, celkem 33 893 knih. j.      

(v obvodu Svitavy proběhly 4 revize, zrevidováno bylo celkem 10 703 knih). 

4. Zpracováváme statistiky. 

5. Tvoříme tzv. výměnné soubory (nákup knih, zpracování a rozvoz), v loňském 

roce bylo po knihovnách rozvezeno 361 souborů s 22 965 svazky (v obvodu 

Svitavy to bylo 131 souborů s 7 890 svazky). 

6. Zpracováváme knižní fond knihoven – vkládáme knihy do automatizovaného 

knihovního systému. 

7. Zajišťujeme porady knihovníků. 



 

 

 

Příspěvek od kraje na regionální funkce byl v loňském roce 1 641 tisíc Kč. Z dotace bylo 

nakoupeno celkem 3 132 knih (v obvodu Svitavy 528 knih). 

Většina obcí je zapojena do tzv. sdružování finančních prostředků na nákup knih 

(příspěvek dle obyvatel obce). V loňském roce se ze sdružených prostředků nakoupilo 

710 knih (v obvodu Svitavy 182 knih).  

 

Dotace 

Program Ministerstva kultury Knihovna 21. století:  

Rozšíření nabídky zvukových knih pro slabozraké a nevidomé…………..10 000 Kč  

Proměna společnosti za posledních 30 let ………………………………  10 000 Kč 

 

Program Ministerstva kultury VISK 3: 

Obnova technického vybavení pro systém Tritius……………………….168 000 Kč 

 

Literární olympiáda „Svitavská čtečka“ proběhla pod záštitou Romana Línka, 
náměstka hejtmana Pardubického kraje. …………………………………….5 000 Kč 

 

Společným projektem knihoven je využívání mediální databáze Anopress v rámci 

konsorciálního přístupu pro přihlášené knihovny (příjemcem dotace je garant projektu 

Národní knihovna ČR – hodnota přístupu do databází pro naši knihovnu je cca 20 tis. Kč 

ročně). 

 

Zaměstnanci 
Městská knihovna ve Svitavách v roce 2019 zaměstnávala 13 pracovníků, z  toho jeden            

úvazek je ekonomka a jeden IT pracovník, který pomáhá i organizacím sídlícím ve 

Fabrice (SKS, Klub seniorů, Krůček). Dvě pracovnice zajišťují regionální služby (nákup 

a zpracování knih do regionu, metodická činnost pro knihovny), jedna pracovnice 

zajišťuje nákup knih a jejich zpracování do svitavské knihovny (akvizice, katalogizace), 

dvousměnný provoz zajišťují vždy čtyři zaměstnanci (1 v dětském, 1 ve studovně,            

2 u výpůjčního pultu). 

  



 

 

V rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem při MC Krůček nám pomáhali 

dobrovolnice při akcích knihovny – Noc s Andersenem, Den dětí a Den pro dětskou 

knihu.  Dva dobrovolníci odpracovali celkem 33 hodin. 

 

Další činnost: 
a) Jsme členem profesních organizací – Svazu knihovníků a informačních 

knihovníků (SKIP) a členem sdružení dětských knihoven Klubko 

b) Nově jsme členy profesní organizace SDRUK (Sdružení knihoven) 

c) Městská knihovna ve Svitavách je zapojena do celostátního projektu 

organizovaného Národní knihovnou o výkonnosti knihoven - „Benchmarking v 

knihovnách“ 

d) Pracovnice dětského oddělení je koordinátorkou seznamu dětské literatury pro     

2.-3. ročníky ZŠ, který je určen pro potřeby učitelů a rodičů (krátká anotace a 

doporučení současné dětské literatury) 

e) Posíláme záznamy do Souborného katalogu 

f) Knihovna je členem MAS Svitava; ředitelka knihovny je členkou realizačního 

týmu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 

g) Zaměstnanci knihovny si zvyšují své kompetence na vzdělávacích akcích. 

Každoročně se účastníme odborných konferencí Knihovny současnosti, 

Regionální funkce knihoven, Zvukové knihy, OKNA (přehlídka knihovnických 

aktivit) a dalších. Využíváme nabídky vzdělávacích programů Krajské knihovny v 

Pardubicích a dalších profesních organizací.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výhled do roku 2020 

 

Nadále se budeme věnovat rozvoji čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku dětí. 

Pokračovat budeme v projektech S knížkou do života a  Proměna Městské knihovny ve 

Svitavách na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a dospívající mládež, tzn. že nadále  

budeme realizovat klubové aktivity (čtenářský, fantasy a filmový klub) a aktivitu Kufr 

plný knih, které se zúčastní další školy z řad předškoláků a prvního i druhého stupně.   

Budeme hledat prostředky a dotační programy na úpravu prostor dětského oddělení a na 

obnovu mobiliáře v oddělení pro dospělé čtenáře. 

Naším cílem je i nadále poskytovat takové služby, abychom si udrželi stávající čtenáře, 

získali nové a byli vnímáni jako organizace, která má důležité postavení v rámci 

kulturního i společenského života ve městě.  

 

 

      Zapsala:   

      Mgr. Marta Bauerová 

      23. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha:  

 

Hospodaření v roce 2019 

 
Poskytnuté příspěvky na rok 2019: 
 
1.  Město Svitavy                       7 038 tis. Kč  provozní náklady 
             60 tis. Kč  odpisy majetku                                                    
2. Pardubický kraj                   1 641 tis. Kč  zajištění výkonu RF 
3. Pardubický kraj                         5 tis. Kč  liter. olympiáda „Svitavská čtečka“ 
4. Z  MK ČR                        10 tis. Kč  MK – ZKS - „K. 21. stol.“ 
5. Z MK ČR                                 10 tis. Kč  MK – Lektorské honoráře „K. 21. 
stol.“ 
6. Z MK  ČR neinv. dotace           35 tis. Kč  VISK 3 – instalace windows a Tritius 
                       inv. dotace              133 tis. Kč  VISK 3 – server a UPS TRITIUS 
7. ÚP Pardub. kraje                         2 tis. Kč  vytvoření krátkodobých prac. 

příležitostí  
8. MK – odpisy                                82 tis. Kč  odpisy maj. zakoup. z dotace z MK   
 
 
Hospodářský výsledek za rok  2019 činí + 70 834,90 Kč. Přebytek vznikl hrazením našich 
akcí z jiných zdrojů – z projektu MAP II, Obec přátelská seniorům, Inkluze ve Svitavách a 
dotační programy z MK.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Zpráva o činnosti 
 

Městské informační centrum Svitavy 
 

za rok 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Petr Šmerda  
Svitavy, 25. března 2020 



 

 

1) Základní informace – zřízení 
 
Městské informační centrum (dále jen MIC), bylo zřízeno městem Svitavy a provoz v něm 

byl zahájen 1. ledna 2016. Navazuje na činnost Informačního centra Svitavy. MIC je členem 

Asociace turistických informačních center ČR a zodpovídá za dodržování standardů pro 

činnosti turistických informačních center.  

 

2) Charakteristika – popis činnosti a poskytované služby 
 
Vize, poslání MIC:  

MIC se stará o pozitivní image města Svitavy a usiluje o její rozvoj. Image, neboli soubor 

všech představ a postojů veřejnosti k městu, je tvořen čtyřmi základními pilíři – DESIGN 

(vizuální styl, logo…), PRODUKT (služba občanovi), KOMUNIKACE (způsob vzájemné 

komunikace) a KULTURA (soubor hmotných i nehmotných vlastností, atmosféra, vztahy…).  

 

MIC zasahuje do každé z těchto částí s různou intenzitou tak, aby byl celkový dojem 
města v očích veřejnosti, co nejlepší. 
 

Jednotlivé činnosti jsou rozděleny mezi jednotlivé zaměstnance, kteří zodpovídají za 
plnění konkrétních úkolů.  
 

Certifikované informační centrum: 
Jiří Zdražil 

Leona Haraštová 

 

Redaktorka zpravodaje Naše město, manažerka komunikace a cestovního ruchu, 
koordinátorka městských akcí: 
Petra Soukupová   

 

Tiskový mluvčí: 
Jiří Johanides  

 

Vedoucí: 

Petr Šmerda 

 

 

 



 

 

3) MIC je certifikované turistické informační centrum (B certifikace) 
 

MIC poskytuje informace o městě a regionu, městském úřadě a organizacích zřízených 

městem, o možnostech ubytování a stravování ve městě a okolí, o vlakových  

a autobusových spojích, o památkách, o akcích konaných na území města, včetně prodeje 

vstupenek, o firmách a organizacích, ordinacích lékařů, kancelářích notářů a advokátů  

a dalších subjektech působících ve svitavském regionu a tuto databázi průběžně aktualizuje. 

Zadává informace o kulturních, sportovních a společenských akcích ve Svitavách  

a spádových obcích do turistického serveru CZeCOT.cz. Doplňuje, aktualizuje a spravuje 

webové stránky MIC a města Svitavy.  

 

Dále nabízí k prodeji mapy měst, turistické a cyklomapy všech oblastí ČR, publikace  

o městě, upomínkové předměty jako puzzle, pexeso, klíčenky, bloky, hrnky, talířky, svíčky 

s motivy města, sběratelské předměty jako jsou dřevěné turistické známky a vizitky, štítky na 

hole, magnetky, pohledy pidifrky, mince, keramiku s motivy města jako např. zvonky, hrnky, 

talířky, náprstky apod. Dále prodává pohlednice, poštovní známky a další.  

 

MIC zajišťuje dary, upomínkové předměty a propagační materiály pro hosty města, 

organizací zřízených městem, dále pro tělesa reprezentující město jako jsou např. pěvecké 

sbory, sportovní oddíly, hudební skupiny a také pro zahraniční delegace, které navštěvují 

město na pozvání vedení města, případně partnerské návštěvy škol a sportovních  

a kulturních těles z partnerských či jiných míst ve Svitavách. To samé platí i v případě 

reprezentace města prostřednictvím zástupců města, ať radnice či jiných subjektů 

v zahraničí (oficiální návštěvy zástupců města v partnerských městech, mezinárodní školní 

výměny, mezinárodní sportovní akce atd.). Poskytuje rovněž věcné ceny do soutěží o ceny 

na plesech pořádaných různými organizacemi ve městě, ceny pro vítěze vědomostních  

a sportovních soutěží ve městě.  

 

MIC zajišťuje tlumočnické a překladatelské služby při přípravě a samotných návštěvách 
delegací z partnerských měst ve Svitavách a naopak při návštěvách zástupců města 

v zahraničí. Obstarává také písemný a telefonický styk s partnerskými městy. 

 

MIC je centrem poskytování kancelářských služeb místním i přespolním obyvatelům, 

jelikož nabízí služby, které nejsou jinde ve městě dostupné. Jedná se z velké části  

o kopírování dokumentů, veřejný přístup k internetu, laminaci a kroužkovou vazbu 

dokumentů, skenování, tisk a úpravu dokumentů včetně grafických prací. Provozuje 

půjčovnu kol a koloběžek, půjčuje také vybavení na discgolf a zprostředkovává prohlídky na 



 

 

kostelní věži na náměstí (vstupné, úklid, provoz…). Po ukončení veškerých služeb ve městě 

v oblasti výroby průkazkových fotografií jsme rovněž tuto službu přebrali a kompletně ji 

v MIC nabízíme veřejnosti (focení, tisk, výsek).  

 

Další službou pro veřejnost je prodej vstupenek prostřednictvím vstupenkových portálů 

Ticketportal, Ticketart, Ticketstream, Colosseum, které nabízejí vstupenky na akce po celé 

ČR a částečně v zahraničí. MIC rovněž prodává vstupenky do kina Vesmír a na akce 
pořádané ve Fabrice. Nově jsme v roce 2019 zřídili terminál pro bezhotovostní platby. 
 

4) Vydavatelská a produkční činnost 
 
MIC vydává většinu propagačních materiálů města (mobilní průvodce, skládačky Fabrika, 

Město Svitavy, Brand, Vodárenský les a park Patriotů, TOP 3, Ubytování, Sport, 

Ottendorferova knihovna, Oskar Schindler, Naučné stezky a volnočasové areály, Městský 

památkový okruh…). Tyto podklady sbírají, shromažďují a zpracovávají zaměstnanci MIC 

 a dále spolupracují zejména s kolegy z městského muzea. MIC tedy poskytuje 

návštěvníkům města širokou škálu informačních materiálů, které dále obsahují ubytovací, 

gastronomickou, historickou, kulturní, sportovní a volnočasovou nabídku ve městě. 

 

V roce 2019 jsme s ohledem na poptávku a rozvoj turistických atraktivit ve městě 
jsme dotiskli nejžádanější materiály zejména: 
– park Patriotů  

– Vodárenský les 

– přírodní areál Brand 

– plánovací kalendáříky na rok 2019 / 2020 

– základní materiály Svitavy  

– Městský památkový okruh 

 

 

 



 

 

5) Naše město 
 
Velmi výraznou aktivitou MIC je vydávání městského zpravodaje Naše město (20, 24 a více 

stran). Jde o tištěné médium, které vychází každý měsíc v nákladu 7800 ks. Přináší aktuální 

informace o dění v našem městě. MIC redakční a DTP činností zajišťuje celý obsah každého 

čísla zpravodaje včetně grafiky, úpravy fotek a sazby textu. Součástí NM je prostor 

vyhrazený pro inzerci, kterou MIC komplexně zajišťuje (oslovení, nabídka, kalkulace, 

zpracování, grafika, sazba, fakturace). Archiv všech čísel zpravodaje je v elektronické 

podobě umístěn na webových stránkách města.  

Objem příjmů z inzerce ve zpravodaji Naše město za rok 2019: 241 395 Kč. 
 

 

 
 
 
 



 

 

6) Poskytnuté dotace 
 
Městu Svitavy – MIC byla - na základě dosažených výsledků své práce - v roce 2019 

poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na činnost  

a provoz MIC ve výši 104 616 Kč. Tato částka patří mezi nejvyšší přidělené dotace 
v rámci celého Pardubického kraje, což je pozitivní ukazatel naší činnosti. Tyto získané 

prostředky nás posouvají o další úroveň výše v oblasti poskytování služeb pro širokou 

veřejnost.  

 

Rovněž jsme získali z Pardubického kraje prostředky 50 000 Kč na marketing  

a propagaci dálkové cyklotrasy Svitava24, která prochází našim územím. Vytvořili jsme nový 

web, propagační leták. založii profily na sociálních sítích apod. Podrobnosti představíme 

v roce 2020.  

 

Město Svitavy na základě vítězství v soutěži Obec přátelská rodině v roce 2018 získalo 

finanční prostředky a MIC v rámci této dotace vybudovalo první coworkové centrum ve 

Svitavách, které nadále provozuje. Zájem o veřejnou kancelář má vzrůstající tendenci, je 

stále oblíbenější a tyto prostory jsou využívány – jedinci, vzdělávací a výukové skupiny, 

firmy, teambuildingy, kontrolní dny, školení, schůzky, porady, přednášky… 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

7) Organizace a koordinace městských akcí  
 
MIC spolupracuje na organizaci všech kulturních akcí města Svitavy, jako jsou oslavy výročí, 

Pivní slavnosti, Den rododendronů, Hřebečský slunovrat (grafika, marketing, propagace), 

Svitavské letní slavnosti, Dětský den, Top týden, pouť, Svatováclavský košt a další. Tato 

činnost je zejména v oblasti propagace, tvorby prezentační grafiky, vedení porad a zápisů, 

tvorba reklamních předmětů apod.  

 

 

 



 

 

Akce, které MIC komplexně zajišťuje, jsou Farmářské trhy (nasmlouvání a usazení trhovců, 

výběr poplatků), Pokračujeme v tradici a připravili jsme adventní hudební vystoupení 

pěveckých sborů a jednotlivců nesoucí jméno Svitavský anděl včetně propagace a výroby 

upomínkových předmětů – dárků pro účinkující. Výraznou částí těchto činností je zajištění 

stánkového prodeje (nasmlouvání, usazení, výběr poplatků…).  

 

Koordinace kulturních a společenských eventů: 
- koordinace pracovních týmů formou pracovních schůzek, emailové a tel. komunikace 

- tvorba zápisů se zadáním úkolů pro jednotlivé členy organizačního týmu, (zasílání 

požadavků, změn, informací atd..) 

- účast na akcích organizovaných městem a řešení případně vzniklých komplikací 

- písemné zhodnocení akce s uvedením opatření vedoucích k odstranění případných 

nedostatků  

- příprava prezentačních materiálů, zajištění propagace akcí 

- tvorba tiskových zpráv a účast na tiskových konferencích 

- natáčení spotů a pozvánek pro prezentaci v TV, radiu a jiných  

 

 

Seznam akcí koordinovaných a organizovaných v roce 2019: 

 

02.3.2019  Masopust a staročeská zabíjačka  
13.4.2019  Velikonoce ve Svitavách  

17.5.2019  Studentský majáles  

25.5.2019  Den rododendronů  
1.6.2019  Dětský den  
15.6.2019  Hřebečský slunovrat  
13.7.2019   Pivní slavnosti a výstava historických vozidel  

30.8.2019  Koncert Slza  

1.9.2019   Pouť ke svatému Jiljí  
28.9.2019   Svatováclavský košt  
11.11.2019  Průvod za sv. Martinem  
17.11.2019  30. výročí Sametové revoluce  
1.12. 2019  První adventní neděle  
8.12. 2019  Druhá adventní neděle  
15.12. 2019  Třetí adventní neděle  
22.12. 2019  Čtvrtá adventní neděle  
31.12. 2019  Silvestrovský ohňostroj  
 
 

 



 

 

Náplň práce stánkového prodeje: 
Zajištění realizace, procesů: 
- nasmlouvání prodejců stánkového prodeje 

- zajištění přihlášek a základních pokynů  
- zpracování návrhu k umístění stánků na danou akci 
- zajištění stánků a technického zázemí včetně připojení na elektřinu (Sportes) 
- zajištění dokladů na výběr poplatků za stánky 

- zajištění plynulého nájezdu stánkařů na místo prodeje 

- umístění stánkařů, výběr poplatků 

 

 

 
8) Cyklopůjčovna, úschovna zavazadel a vyhlídková věž 
 

Městské informační centrum také provozuje cyklopůjčovnu a úschovnu zavazadel, získalo 

certifikaci systému Cyklisté vítáni, která zaručuje kvalitu služeb a perfektní zázemí pro 

veřejnost i techniku. Současně jsme pro návštěvníky a cyklisty zajistili v rámci zlepšení 

služeb další čtyři stanoviště, na kterých je možné si za malý poplatek zalepit kolo a použít 

základní montážní nářadí. Tuto službu pro zákazníky ochotně poskytují Městské muzeum  

a galerie, restaurace Pod Hodinami, kavárna V Parku, občerstvení Plechárna. V neposlední 

řadě MIC provozuje vyhlídkovou věž kostela Navštívení Panny Marie na náměstí. 

 
 
 



 

 

9) Propagace města 
 

MIC zajišťuje provoz Mobilního průvodce městem (aplikace, cedulky na budovách…), 

prezentuje se v mobilní aplikaci Na kole i pěšky a Geofun, inzeruje v periodikách 

propagujících cestovní ruch – Travel, TIM, KAM po česku, bulletin Českých drah 

(cyklopůjčovny, umístění našich materiálů v určitých vlakových spojích a dalších 

prezentačních místech), Turistické noviny pro region Východní Čechy, kam MIC dodává své 

vlastní příspěvky, tématické díly Svitavského deníku, časopis Moje země apod.  

MIC usiluje o bezplatnou prezentaci na základě dobré spolupráce s redakcemi, kde se nám 

daří propagovat hlavní atraktivity města.  

 

 

 

Veškeré inzeráty a grafiky si MIC zpracovává a připravuje tak, aby mohlo získávat zpětnou 

vazbu a efektivně měřit vynaložené finanční prostředky – zejména s využitím slevových 

kupónů, soutěží a her, QR kódů apod. 

 

 



 

 

Prezentace na portálech cestovního ruchu 

 

www.kudyznudy.cz  

www.vylety-zabava.cz  

www.mistopisy.cz  

www.vyletnik.cz  

www.informuji.cz 

www.kam-na-vylet.cz  

www.turistickyatlas.cz  

www.turistika.cz  

www.svitavydnes.cz 

www.cestujsdetmi.cz 

www.tipykamnavylet.cz  

www.navylet.cz 

www.massvitava.cz/tipy-na-vylet 

www.tipnavylet.cz/kraj/pardubicky-kraj 

www.moravskyturista.cz 

www.nacestu.cz 

www.pohorka.info  

www.venkazdyden.cz  

www.vyletnicek.cz  

www.vychodni-cechy.info  

www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety  

www.tripadvisor.cz 

 

 

 

http://www.tripadvisor.cz/


 

 

 

 

 

 



 

 

10) Spolupráce s médii, tiskové oddělení 
 

MIC zastupuje město Svitavy směrem k veřejnosti a sdělovacím prostředkům. Vydává 

tiskové zprávy a prohlášení, rozhovory, vede tiskové konference a buduje dobré vztahy 

s externími subjekty. Stará se o obsah webové prezentace na stránkách města, včetně 

všech náležitostí, jako jsou diskusní fóra a ostatní komunikace na webu. Dále 

spolupracujeme se svitavskou televizí CMS TV, Českým rozhlasem Pardubice a dalšími 

v rámci lokálních reportáží a pozvánek. Zprostředkovává spojení mezi širokou veřejností  

a odbory městského úřadu. Neustále se snaží o rozvoj pozitivního PR města Svitavy.  

Média (seznamy se průběžně doplňují, aktualizují, rozšiřují) 

TV Rozhlas Tisk Ostatní 

TV Nova Český rozhlas MF Dnes  ČTK 

TV CMS Svitavy Rádio Impulz Svitavský deník ČTK Pardubice 

Česká televize Rádio Černá hora Právo Novinky.cz 

TV Prima Rádio Petrov Lidové noviny Aktualne.cz 

V1 TV Rádio Blaník Pro města a obce Krajskelisty.cz 

 Rádio Haná Deník 5+2   

 Hitrádio Magic   

 Frekvence 1   

 

 

11) Dobrovolné svazky a sdružení 
 
Město Svitavy je členem dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí (dále jen ČMP), 

jehož činnost je založena na spolupráci měst Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová  

a Vysokého Mýta v oblasti cestovního ruchu, což představuje prezentaci oblasti ve 

společných propagačních materiálech, účast na veletrzích cestovního ruchu v České 

republice i v zahraničí. Předmětem projektů je propagace a marketingová podpora turistické 

oblasti ČMP, spočívající ve vytvoření efektivních nástrojů marketingové komunikace 

s cílovými skupinami, které budou mít inovační charakter a zároveň budou využívat 

prověřené a tradiční marketingové metody. Kromě konvenčních a osvědčených 

propagačních nástrojů jako jsou tiskoviny, kampaně na internetu a v tištěných médiích, 

vysílání propagačních spotů v kinech, prezentace na výstavách cestovního ruchu, jsou 

součástí projektu i aktivity využívající současných trendů v oblasti propagace a marketingu, 

např. elektronický katalog, interaktivní aplikace pro mobilní telefony a další… 



 

 

Českomoravské pomezí 2019 

Informace o turistické oblasti Českomoravské pomezí, jednotlivých městech a atraktivitách 

byly poskytovány v rámci marketingových a propagačních aktivit: 

• na domácích a zahraničních veletrzích (Praha, Brno, Hradec Králové a ve spolupráci s 

partnery i další města v ČR a zahraničí) a prezentačních akcích 

• v průběhu presstripů a famtripů – poznávací cesty po regionu určené pro zástupce 

tištěných i on-line médií, rádií a televizí i cestovních kanceláří z Velké Británie, Jižní Koreje, 

Německa, Polska, Slovenska, Španělska či USA 

• v informačních centrech a městech turistického regionu Východní Čechy i okolních oblastí, 

v informačních centrech CzechTourism v Praze 

• pomocí tiskových zpráv a prezentace v Českém rozhlasu Pardubice 

• ve vlacích a na nádražích Českých drah a na kulturních a sportovních akcích 

• na internetovém portálu oblasti, profilu regionu na Facebooku a Instagramu, v mobilní 

aplikaci, na YouTube, ve filmových a animovaných spotech 

 

Tištěná propagace 

• vlastní - image brožura „Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“ v češtině a jazykových 

mutacích (EN, DE, POL, RUS), turistická mapa, doporučené trasy pro cyklisty, doporučené 

prohlídky měst, propagační leták cyklobusu 

• sdílená - zimní a letní Turistické noviny pro Východní Čechy, tištěné materiály Destinační 

společnosti Východní Čechy 

 

Hry a soutěže 

• Kouzelné putování Českomoravským pomezím - zapojeno 25 turistických cílů, kde 

návštěvníci získávali samolepky s kupóny do hrací karty. Za určitý počet kupónů obdrželi 

soutěžící dárek, z úspěšných soutěžících byli vylosováni výherci hodnotných cen. Zúčastnilo 

se téměř 600 soutěžících. 

• desková stolní hra s turistickými cíli a známými osobnostmi regionu 

• Geofun - geolokační herní aplikace pro uživatele chytrých mobilních telefonů - umístěno již 

48 zábavných her 

 

Certifikace destinačních společností 
Českomoravské pomezí nově působilo jako oficiálně certifikovaná „oblastní organizace 

destinačního managementu“. Zisk certifikátu umožnil destinační společnosti zapojit se do 

národních a evropských programů v oblasti marketingové podpory cestovního ruchu. 

Svazek obcí Českomoravské pomezí také obhájil certifikát kvality v Českém systému kvality 

služeb. 



 

 

Marketingové projekty 

Projektové žádosti destinační společnosti uspěly v hodnocení v rámci Národního programu 

podpory cestovního ruchu v regionech a přeshraničního programu Interreg VA. V roce 2019 

tak byla zahájena realizace projektů „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ 

zaměřeného na rozhledny a vyhlídková místa regionu (celkové náklady 693 tis. Kč)  

a „Pokladnice zážitků“ v rámci česko-polské spolupráce (celkové náklady 240 tis. EUR). 

Díky těmto projektům získá region významnou finanční podporu v oblasti propagačních  

a marketingových aktivit. 

 

Cyklobusy 

Celkem regionem projíždělo pět linek turistických autobusů s širokou nabídkou možností a 

turistických cílů, ke kterým se cyklisté i pěší turisté mohli cyklobusem vydat. Byla 

prodloužena a sjednocena provozní doba cyklobusů, které byly turistům k dispozici od 

začátku června do konce září. 

 

 



 

 

Certifikace destinačních společností 
Českomoravskému pomezí se podařilo splnit náročné podmínky certifikačního procesu a 

získalo certifikát v kategorii „Oblastní organizace destinačního managementu“ v rámci 

celostátní kategorizace. Získání certifikátu je podmínkou pro další rozvoj aktivit sdružení a 

do budoucna otvírá možnost zapojit se do projektů v oblasti cestovního ruchu na krajské, 

národní i evropské úrovni. Českomoravské pomezí také obhájilo certifikát kvality v rámci 

Českého systému kvality služeb. 

 

Projekty 

Díky získanému certifikátu se Českomoravské pomezí jako oficiální destinační společnost 

může účastnit evropských i národních programů na podporu cestovního ruchu. Byly 

připraveny dvě projektové žádosti: 

• Interreg VA Česká republika – Polsko (projekt ve spolupráci se Svídnicko-javorským 

regionem, předpokládaná realizace projektu v období červen 2019 – říjen 2021) 

• Národní program na podporu cestovního ruchu v regionech (projekt zaměřený na 

rozhledny, vyhlídkové věže a přírodní vyhlídková místa v regionu, předpokládaná 

realizace projektu v období červen 2019 – říjen 2020) 

 

Spolupráce 

Ve spolupráci s partnery (např. Destinační společnost Východní Čechy, CzechTourism, 

České dědictví UNESCO) se Českomoravské pomezí účastnilo řady dalších projektů a 

propagačních a prezentačních aktivit, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v destinaci.   

 

Probíhala spolupráce na řadě aktivit s Destinační společností Východní Čechy: 
- příprava podkladů pro tiskoviny, příprava a realizace projektů 

- dodání podkladů pro Cyklopecky Pardubického kraje 

- spolupráce při vzájemné distribuci materiálů 

 



 

 

Město Svitavy je dále členem 
několika dalších sdruženích: 
- Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska 

- Mikroregion Svitavsko 

- Svaz měst a obcí 

- MAS Svitava  

 

Rozvíjíme pozitivní vztahy  

s našimi partnerskými městy: 
– Stendal (Německo) 

– Plochingen (Německo) 

– Žiar nad Hronom (Slovensko) 

– Ladek Zdroj (Polsko) 

– Střelín (Polsko) 

– Perečín (Ukrajina) 

 

 

 

12) MIC jako reklamní agentura a grafické studio 

 

- Vytváříme projekty k propagaci cestovního ruchu a zvýšení pozitivní image u široké 

veřejnosti.  

- Vlastní činností provádíme veškeré grafické a produkční činnosti směřující k podpoře 

pořádaných akcí ve městě, rozšíření sortimentu propagačních a dárkových předmětu, 

podpoře prodeje zboží - vše s ohledem na větší efektivitu a zejména úsporu finančních  

- Vyrábíme si vlastní propagační předměty na plackovacím stroji, vytváříme vlastní 

plastové klíčenky s motivem, realizujeme vlastní tašky, trička, ručníky vše v rámci 

vlastních grafických nápadů a realizací. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

- Zvýšili jsme aktivitu na sociálních médiích. Na facebooku města Svitavy jsme zvýšili 

počet fanoušků na 5142 bez placené propagace. Prostřednictvím her a soutěží se 

neustále snažíme budovat pozitivní vztah široké veřejnosti k městu Svitavy. 

- Založili jsme nové profily Výlety Svitavy a Městské informační centrum včetně Youtube 

- Instagramový účet MIC má přes 550 sledovatelů a odběratelů novinek.  

 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zajišťujeme profesionální fotodokumentace z pořádaných akcí a setkání, které dodává 

svitavský fotograf Jiří Marek. Tyto fotografie jsou dále používány pro nové propagační 

materiály, prezentace, obsahy tiskových zpráv, galerie na sociálních sítích, zejména 

facebooku. Všechny obrazové výstupy jsou ukládány na online fotogalerii Zonerama/prožijte 

Svitavy. Zde se postupně zvyšuje návštěvnost veřejnosti a tím roste obliba ve sledování 

svitavského dění, čímž zvyšujeme pozitivní vnímání našeho města. 

 

 

 

Během roku 2018 jsme realizovali projekt Plastový kelímek, který je určen zejména na 

městské akce jako vratný obal. Jednak šetříme životní prostředí a zároveň budujeme 

pozitivní vztah veřejnosti k městu. Nová jsou i lehátka do letního kina a obaly na popcorn ve 

svitavském kině. Vše funguje a stále se používá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

P104 

Výraznou aktivitou MIC v roce 2019 byla spolupráce a realizace projektu P104 - Rozvoj 

strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců městského úřadu města. Byli jsme 

odbornými garanty v klíčové aktivitě Strategie města a Jednotný vizuální styl města 

s přesahem na Aktualizace webových stránek města. Jednalo se o desítky, stovky hodin 

hezké práce pro město  Vše bude představeno v květnu 2020. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
13) Měřitelné úspěchy MIC 
 
- získání dotací z Pardubického kraje na základě bodovací tabulky, která hodnotí činnost 

certifikovaného informačního centra 

- získání titulu Informační centrum roku 2019 Pardubického kraje za 2. místo 

 

 

 

 



 

 

14) Rozbor hospodaření 2019 

 

PŘÍJMY 

Příjmy celkem: 723 324,42 Kč 

Rozpočet upravený: 480 000,00 Kč 

150,69% 

 

Celkové příjmy v roce 2019 celkově přesáhly částky uvedené v rozpočtu. Vše probíhalo 

standardní formou a plnění rozpočtu bylo více než úspěšné. Nejlépe se daří plnit rozpočet 

zejména v položkách poskytovaní služeb, které jsou stále velmi žádané (navíc nově fotíme a 

tiskneme průkazkové fotografie) a prodeje zboží (nové knihy – Svitavské osmy, Lačnovská 

ohlédnutí). Přesáhli jsme i příjmy z inzerce ve zpravodaji Naše město (zejména zájem v 

oblasti lidských zdrojů firem). Nárůst příjmů jsme zaznamenali v kapitole prodej 

propagačních předmětů, zejména za vratné zálohované plastové kelímky. Nově jsme také 

zaznamenali příjmy za sdílenou kancelář Cowork, kde se zvyšuje počet návštěv – pronájmů. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

15) Návštěvnost – členění podle druhu návštěvníků a služeb 
 
Evidovaná návštěvnost MIC za rok 2019 ukazuje, že služby MIC využívají z velké většiny 

místní občané a obyvatelé ze spádových obcí, tuzemští návštěvníci a částečně zahraniční. 

Nejčastěji si lidé žádají informace o městě, kancelářské služby a zakoupení vstupenek.  

 
Přehled návštěvnosti za rok 

Měsíc Tuzemský Zahraniční Telefony E-mail Celkem 

Leden 2520 2 399 69 2990 

Únor 2435 4 405 55 2899 

Březen 2533 0 397 37 2967 

Duben 2219 20 323 69 2631 

Květen 2429 16 350 68 2863 

Červen 2385 20 322 65 2792 

Červenec 3054 24 375 79 3532 

Srpen 3326 55 418 94 3893 

Září 2447 14 331 77 2869 

Říjen 2421 23 384 102 2930 

Listopad 2188 4 311 61 2564 

Prosinec 2006 1 317 64 2388 

Celkem 29963 183 4332 840 35318 

 
 

Druhy poskytnutých služeb za rok 

Měsíc Informace Vstupenky Doprava Ubytování Prodej zboží Internet Služby Ostatní Celkem 

Leden 573 431 123 3 196 267 898 499 2990 

Únor 581 455 114 11 208 221 839 470 2899 

Březen 533 558 106 13 191 220 875 471 2967 

Duben 554 336 107 17 200 182 819 416 2631 

Květen 579 407 105 11 230 204 871 456 2863 

Červen 639 370 102 17 265 200 793 406 2792 

Červenec 797 436 119 36 497 273 937 437 3532 

Srpen 888 537 118 34 554 288 971 503 3893 

Září 579 444 93 26 263 225 820 419 2869 

Říjen 579 445 109 25 210 231 840 491 2930 

Listopad 490 415 96 19 200 212 731 401 2564 

Prosinec 436 375 73 12 253 199 671 369 2388 

Celkem 7228 5209 1265 224 3267 2722 10065 5338 35318 

          Průměrný počet poskytnutých služeb za měsíc v roce je: 2943 za den: 112 
  

 
 
 
 
 



 

 

16) Závěr 
 
Tento materiál je určitou hrubou osnovou činnosti MIC, není zde prezentována detailní 

činnost. Pevně věřím, že naše práce ve prospěch Svitav je vidět, a přinese neustálé 

zvyšování pozitivního obrazu našeho města. 

 

Ve Svitavách 25. března 2020. 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Šmerda 

Vedoucí organizační složky 

Městské informační centrum 
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